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RESUMO 
 

 

A ausência de cuidados do homem com a saúde representa um fenômeno 
significativo, pois contribui para o aumento da morbidade e mortalidade masculina 
por causas evitáveis. Essa realidade torna-se mais relevante quando se trata do 
policial militar, devido às peculiaridades do seu processo de trabalho. Visto isso, 
considera-se que os cuidados de saúde adotados por policiais militares atrelam-se 
ao entendimento de que possuem sobre os agravos à saúde, o qual perpassa por 
concepções de gênero e da profissão. Isso levou ao seguinte questionamento: 
Como o policial militar concebe os cuidados com a saúde. Objetivou-se analisar 
concepções de policiais militares sobre cuidados com a saúde. Trata-se de um 
estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, desenvolvido junto a um 
Batalhão Militar do Comando de Policiamento de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 
A coleta de dados foi realizada no período de junho a julho de 2013. Essa etapa foi 
antecedida pela anuência do Comandante Geral da Polícia Militar do Rio Grande do 
Norte, sob a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, com o CAAE nº 15449713.7.0000.5537, e autorização formal 
dos entrevistados mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), atendendo às exigências da Resolução 466/2012, do Conselho 
Nacional de Saúde, no que se refere à pesquisa com seres humanos. Participaram 
do estudo 21 policiais militares, do sexo masculino, que trabalhavam no policiamento 
ostensivo, não estavam de licença médica e apresentaram condições psicológicas 
e/ou físicas favoráveis para responder aos questionamentos. Os dados foram 
coletados por meio de entrevista semiestruturada mediante um roteiro constituído de 
duas partes: a primeira com questões sociodemográficas com vistas à 
caracterização dos participantes da pesquisa e a segunda com duas questões 
norteadoras relativas ao objeto de estudo. Os depoimentos foram tratados conforme 
o método de análise de conteúdo na modalidade de análise temática segundo 
Bardin. Desse processo, emergiram três categorias: hábitos de vida de policiais 
militares, repercussão do trabalho na saúde de policiais militares e atitudes de 
policiais militares em frente dos problemas de saúde. A análise dos dados foi 
subsidiada pelo referencial teórico do Modelo de Crenças em Saúde (Health Belief 
Model), de acordo com as variáveis ‘vulnerabilidade’ e ‘barreiras’. Para respaldar a 
discussão dos resultados, buscou-se na literatura conhecimentos acerca da saúde 
do homem e do policial militar. Os resultados apontaram que os entrevistados 
procuram cuidar da saúde com práticas de exercícios físicos, alimentos saudáveis e 
preservação do sono. No entanto, vivenciam dores de coluna, ganho de peso, 
dificuldades para dormir, estresse e sofrimento psicológico. Diante disso, eles 
buscam apoio quando acometidos por agravos à saúde e reconhecem a 
necessidade de medidas de segurança durante o serviço. Portanto, notam a sua 
condição de vulnerabilidade em decorrência de seu ofício, porém enfrentam 
dificuldades na adoção de práticas preventivas de agravos a saúde. Mediante os 
resultados, faz-se necessário que o enfermeiro atuante junto a este público elabore, 
implemente e acompanhe estratégias de atenção a sua saúde.  
Descritores: Enfermagem em Saúde Pública, Atenção à Saúde, Saúde do Homem, 

Militar, Policiais. 
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ABSTRACT 
 

 

The lack of care for the health on the part of men represents a significant 
phenomenon, since it contributes to increased morbidity and mortality rates of males 
from preventable causes. This reality becomes more relevant when it comes to the 
military policeman, due to the peculiarities of his working process. In view of this, it is 
considered that the health care adopted by military policemen is related to the 
understanding that they have about the health complications, which goes through 
occupational and gender-related conceptions. This led to the following questioning: 
How the policeman conceives the care of his health. This study aimed at analyzing 
the concepts of military policemen about their health care. This is an exploratory and 
descriptive study, with a qualitative approach, developed within a Military Battalion of 
Police Command in Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. The data collection was 
performed between June-July 2013. This step was preceded by the consent of the 
General Commander of the Military Police of the Rio Grande do Norte State, under 
the approval of the Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do 
Norte, with the CAAE nº 15449713.7.0000.5537, and formal authorization of the 
interviewees by the signing the Free and Informed Consent Form (FICF), thus 
meeting the requirements of the Resolution 466/2012, from the National Health 
Council, with regard to researches involving human beings. The study participants 
were 21 military police officers, male, working in street patrolling, who were not on 
medical leave and showed favorable psychological and/or physical conditions to 
answer the inquiries. The data were collected through semi-structured interviews by 
means of a script comprised of two parts: the first containing sociodemographic 
questions with a view to characterize the research participants and the second with 
two guiding questions related to the study object. The statements were treated in line 
with the method of content analysis in the mode of thematic analysis in accordance 
with Bardin. This process unveiled three categories: living habits of military 
policemen, working repercussion on the policemen’s health and attitudes of 
policemen when faced with the health problems. The data analysis was supported by 
the theoretical framework of the Health Belief Model, according to the variables 
'vulnerability' and 'barriers'. In order to support the discussion of the results, we 
sought to collect information about health of military policemen and men’s health in 
general in the literature. The results showed that respondents seek to keep their 
health conditions through practices of physical exercises, healthy eating and sleep 
maintenance. Nonetheless, they experience back pain, weight gain, difficulty 
sleeping, stress and psychological suffering. Faced with these challenges, they seek 
support when affected by health disorders and recognize the need for security 
measures during the service. Therefore, they realize their vulnerable conditions as a 
result of their tasks, however, face difficulties in adopting preventive practices of 
health hazards. From the results, it is necessary that the nurse working along with 
this target audience can develop, implement and monitor care strategies towards the 
policemen’s health.  
Descriptors: Public Health Nursing, Health Care, Men's Health, Military, Policemen 
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[...] estou sempre alerta, não sou de estar me expondo em bares, sou de  

estar em casa, não sou de ficar saindo, me expondo em algum canto, pro- 

curo me resguardar na rua, não crio inimigos, mas mesmo que eu procure 

fazer um trabalho correto, só em vestir a farda é um peso, só em estar far- 

dado eu já me sinto um outdoor, todo mundo está me vendo, procuro me 

precaver.                                      Ipê 

 

 

   Foto da internet, imagem de um ipê amarelo(20/10/2013)                               
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1  INTRODUÇÃO 

 

 Historicamente, no âmbito da saúde, o homem não possui o hábito de cuidar 

de si mesmo. Esta ausência de atenção contribui para a cronificação de sintomas, 

pois retarda a procura por auxílio, fazendo-o apenas quando já se encontra em 

condições de agravamento de alguma doença. Isto encontra respaldo nas 

dificuldades que possuem em expressar suas necessidades de cuidado (BRITO; 

SANTOS; MACIEL, 2010; SCHRAIBER et al, 2010). 

A ausência de cuidado do homem com a saúde encontra raízes nos primórdios 

da civilização, período que foi marcado por situações limítrofes entre vida e perigo 

para aquisição de alimentos e proteção das tribos. Neste âmbito, a força física 

masculina era essencial para as necessidades básicas da comunidade. Assim, os 

homens se responsabilizavam pela busca da caça e segurança coletiva e as 

mulheres exerciam as ações de cuidado familiar, dos doentes e do plantio. 

Consagrou-se neste período a divisão sexuada do trabalho (COLLIÈRE, 1989). 

Desta feita, a divisão de papéis entre os gêneros perdurou por centenas de 

anos, contribuindo para a compreensão contemporânea de predicados inerentes a 

homens e mulheres. Os atributos masculinos foram associados à fortaleza, poder e 

invulnerabilidade e os predicados femininos à fragilidade, submissão e ao cuidado. 

Concernente a este entendimento, a relação que o homem possui com a saúde 

perpassa pela construção histórica da masculinidade e é mediada pela concepção 

de poder e força superior.  

Visto isso, quando acometido por algum agravo, os homens tendem a negar a 

dor, reprimindo o sofrimento como forma de demonstrar superioridade física, pois 

associam cuidados com a saúde a comportamentos femininos e o adoecimento à 

fragilidade (ALVES et al., 2011; BRITO; SANTOS, 2010, 2011). Isto repercute em 

sua saúde e é retratado através das maiores taxas de morbidade e mortalidade na 

população masculina, principalmente em decorrência de agravos evitáveis (BRASIL, 

2009). 

Reconhecendo os altos índices de adoecimento e morte no público masculino, 

o Ministério da Saúde implantou, em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem (PNAISH), contemplando estratégias que visem cuidar deste 

gênero e estimular a promoção de ações que respeitem sua dimensão cultural, 

social, política e econômica. Desta feita, os agravos masculinos poderão ser 
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minimizados por meio de cuidados preventivos com a saúde. Ademais, medidas 

preventivas podem repercutir em menores gastos públicos com a assistência 

terciária a este contingente (BRASIL, 2009).  

Outrossim, concebe-se que a resistência em atentar para a própria saúde é 

inerente ao ser masculino, independentemente de raça, credo ou profissão. No 

entanto, compreende-se que o fenômeno, quando associado a profissões que 

aumentam a exposição a riscos físicos e emocionais, contribuirá em uma maior 

vulnerabilidade masculina a agravos. 

Neste estudo, destaca-se o policial militar (PM), este profissional vivencia 

situações de imprevisibilidade durante sua rotina laboral na tentativa de inibir 

infratores e prevenir atos delituosos. Assim sendo, este trabalhador da segurança 

pública estatal exerce a missão institucional de manutenção da ordem pública 

através do policiamento ostensivo (AZEVEDO; CASTRO, 2007).  

Desta forma, salienta-se que as atividades desempenhadas pelos policiais, 

embora se destinem a proteger a sociedade, na maioria das vezes, os colocam em 

risco devido a situações de perigo às quais estão expostos, sobretudo nos dias 

atuais, quando se observa aumento dos índices de violência urbana. A criminalidade 

crescente presente nas cidades tem exigido políticas mais efetivas de policiamento 

nas vias públicas, acarretando sobrecarga de trabalho e maior pressão social 

naqueles que exercem a função de policial. Além disso, eles atuam em condições 

insalubres, com dificuldades nas relações socioprofissionais, em precarização e 

desorganização do trabalho (SOUZA et al., 2007; ANCHIETA et al., 2011). 

A vivência com a criminalidade, a dificuldade de condições laborais e a 

exposição a risco seguidamente contribuem para o adoecimento do profissional. 

Nesse sentido, pesquisa realizada com PMs responsáveis pelo planejamento 

estratégico das ações policiais e patrulhamento das ruas de Porto Alegre identificou, 

entre os participantes, sensação de cansaço e estresse ao final do dia. O estudo 

evidenciou ainda agressividade durante o trabalho e relato de pensamentos suicidas 

em um menor número de participantes (OLIVEIRA; SANTOS, 2010). 

Assim, quanto à realidade que envolve a saúde do PM, destaca-se haver 

diferentes dimensões - a cultura de gênero e a de ser policial – que, quando 

coadunadas, tendem a aumentar a vulnerabilidade masculina a situações mórbidas. 

A profissão de policial particulariza situações específicas enaltecedoras da 

concepção masculina de poder. Dentre as quais se destacam o uso de armas, 
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fardamento, combate à criminalidade e posição social de destaque (COSTA; 

GERMANO, 2004).  Visto isto, o exercício do ofício policial pode contribuir para 

exacerbar o significado de invulnerabilidade masculina. Destarte, as particularidades 

do processo de trabalho associados à postura de ausência de cuidados do homem 

com a saúde aumentam os riscos do profissional ao adoecimento. 

Relativo à vulnerabilidade, autores enfatizam que este conceito tem ganhado 

espaço nas discussões no contexto da saúde coletiva, porém esteve durante longo 

período atrelado ao conceito de risco. Contudo, a nova compreensão de 

vulnerabilidade extrapola o aspecto individual de risco, considerando, assim, os 

aspectos coletivos que induzem a susceptibilidade e a predisposição dos sujeitos ao 

acometimento de agravos (SANCHEZ; BERTOLOZZI, 2007). 

No âmbito do conceito de saúde, várias modificações têm ocorrido desde sua 

relação com a unicausalidade da doença em tempos remotos até os dias atuais. A 

compreensão vigente é resultado do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira que 

culminou com a VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986 no Brasil. Atualmente 

a saúde é vista dentro de uma concepção ampliada, englobando diversos aspectos 

na sua produção, é resultado de alimentação, moradia, educação, lazer, trabalho, 

meio ambiente, transporte, liberdade e acesso a serviços de saúde (BRASIL, 1986; 

BATISTELLA, 2007). 

Ainda tratando-se de saúde, os cuidados preventivos são essenciais, pois 

podem ser aplicados à maioria dos agravos. Esses evitam o surgimento e/ou 

cronificação de doenças e contribuem para uma vida saudável. Neste sentido, os 

cuidados à saúde devem basear-se na identificação dos fatores de risco que 

influenciam a vida do indivíduo, enfatizando estratégias de controle e mediação 

destes agentes (VERAS, 2012). 

Nesta discussão, reconhece-se a forte influência de aspectos relativos à 

masculinidade hegemônica sobre o comportamento do homem em relação a sua 

saúde, repercutindo em uma falsa concepção de superioridade física, fato que 

contribui para menor atenção masculina com a saúde e maiores índices de 

adoecimento e morte por causas evitáveis. Nesse sentido, admite-se que as 

políticas de saúde também possuem parcela de responsabilidade nesta realidade, 

pois não vislumbraram medidas de atenção a este público até a implantação do 

PNAISH (BRASIL, 2009). No entanto, mesmo após a criação desta política, 

dificuldades ainda se fazem presentes. Isto suscita reflexão e tomada de decisões 
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acerca dos aspectos que permeiam a saúde do homem. 

Desta forma, considerando que os policiais militares estão mais vulneráveis a 

agravos à saúde devido ao seu processo de trabalho e pela ausência de cuidados 

preventivos, o estudo teve o propósito de analisar concepções de policiais militares 

sobre cuidados com a saúde. Visto isto, elegeu-se um modelo teórico que 

compreendesse a relação entre o comportamento e as crenças individuais do 

referido profissional, no que se refere à adoção de cuidados preventivos.  

Em função disso, optou-se pelo Modelo de Crenças em Saúde-Health Belief 

Model, que considera inicialmente a existência de quatro variáveis determinantes 

para o comportamento do indivíduo em relação a uma ameaça à saúde, quais 

sejam: percepção de vulnerabilidade, de severidade, de benefícios e de barreiras 

(ROSENSTOCK, 1990; SANTOS, 2010).  

No presente estudo, foram consideradas as variáveis vulnerabilidade e 

barreiras do modelo em questão por se reconhecer que a susceptibilidade masculina 

a agravos a saúde pode ser exacerbada em profissões em que a compreensão de 

que força e poder são enaltecidos. Acrescenta-se ainda que a existência de 

barreiras possam obstacularizar a adoção de comportamentos preventivos neste 

público. 

Assim, pressupõe-se que os cuidados de saúde adotados pelo policial militar 

atrelam-se ao entendimento de que eles possuem sobre os agravos à saúde, o qual 

perpassa por concepções de gênero e pela profissão que exercem. Isto posto, 

questiona-se: como o policial militar concebe os cuidados com a saúde? 

Espera-se que a resposta a esse questionamento possa contribuir para 

subsidiar o planejamento e a implantação de estratégias voltadas para a saúde dos 

policiais. Acredita-se, pois, que estes adotarão comportamentos preventivos em 

saúde, quando perceberem a vulnerabilidade e a severidade das doenças advindas 

do exercício profissional, os benefícios das atitudes preventivas e, assim, se 

sentirem impelidos a contornar as dificuldades, caso existam, na adoção das boas 

práticas com a saúde. 

Destaca-se que o interesse pelo assunto surgiu da vivência profissional da 

mestranda como enfermeira e policial militar, a qual observou a procura tardia dos 

homens que exercem essa profissão ao serviço de saúde. Soma-se, ainda, o fato da 

dinâmica de tais serviços não contemplarem medidas preventivas aos agravos 
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oriundos do exercício policial, contextualizando as questões de gênero 

que a circundam. 

Mediante os aspectos que envolvem a saúde do homem, reconhece-se a 

necessidade de os profissionais de saúde expandirem suas ações além do foco 

da doença, respeitando as particularidades do sujeito. Neste contexto, os 

enfermeiros possuem fundamental importância, pois a formação alicerçada nos 

pilares da saúde coletiva pode contribuir no planejamento de ações que visem 

a mudanças de atitudes voltadas para medidas de prevenção de agravos à 

saúde (CEGANO; SIQUEIRA; CEZAR, 2005). 

Quanto a definição de concepção, a filosofia a compreende como o 

conceito formado pelo individuo acerca de determinado assunto levando em 

consideração sua experiência, seja de ordem cultural, social, física ou 

psicológica (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008). 

Nesta perspectiva, a relevância social da pesquisa acerca de concepções 

de policiais militares sobre cuidados com a saúde assenta-se na possibilidade 

de contribuir para traçar ações preventivas de saúde a este público, 

respeitando suas particularidades de gênero e de profissão. Entende-se que o 

conhecimento das variáveis vulnerabilidades e barreiras conforme o Modelo de 

Crenças em Saúde poderá subsidiar os profissionais de saúde atuantes na 

área, sobretudo o enfermeiro, no planejamento, implementação, 

acompanhamento e avaliação das ações de saúde voltadas à saúde do policial 

militar. 

Ademais, poderá contribuir para reflexão sobre desgastes à saúde física e 

emocional do profissional advindos do exercício das atividades que o expõem 

continuamente a risco de morte.  

Buscando responder à questão de pesquisa, foi traçado o seguinte 

objetivo: analisar concepções de policiais militares sobre cuidados com a 

saúde. 
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Só procuro o médico nas últimas mesmo, questão de dor de cabeça. febre, 
virose, eu não vou não, só quando é fratura, quando tá doendo, inchado, se 
passou, eu não vou mais.                                      Cedro 

                                                                                                                          
 

 

  Foto da internet, imagem de um cedro (13/10/2013). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO ESTUDO 

 

2.1 MASCULINIDADE E A SAÚDE DO POLICIAL MILITAR  

 

 

No sentido de compreender o papel da masculinidade hegemônica nos dias 

atuais, recorre-se às sociedades primitivas. Nessas, antes do surgimento das 

ferramentas que possibilitaram a agricultura e a criação de animais no período pré-

histórico da cultura, os bens adquiridos pelos homens da tribo eram igualmente 

divididos na comunidade. Neste período, as mulheres se encarregavam da 

distribuição dos víveres, do cuidado às crianças e aos doentes (COLLIÈRE, 1989; 

MARCASSA, 2012). 

No entanto, a partir do manuseio das ferramentas de ferro pelo homem, surgiu 

um novo elemento social, a propriedade privada. Isto foi decisivo na transição do 

matriarcado para o patriarcado e surgimento da família monogâmica, pois até então 

as famílias eram poligâmicas ou poliândricas. Tal fato ocorreu como forma de 

garantir a transferência dos bens familiares dentro da linhagem paterna e 

determinou o enaltecimento do gênero masculino em detrimento ao feminino, 

exercendo forte opressão sobre este. Assim, todas as características associadas ao 

universo feminino passaram a ser vistas como inferior ao masculino (ENGELS, 

1997).  

Ademais, na Grécia antiga, o corpo masculino era tido como a representação 

ideal da humanidade e mais perfeito que o feminino. Este pensamento enalteceu as 

características masculinas e perdurou até o século XVIII, quando os ideais do 

Renascimento passaram a considerar a natureza e as diferenças entre os gêneros 

(PINHEIRO, 2008). Essa concepção hegemônica masculina ainda presente nos dias 

atuais predispõe a visão de capacidade física superior e distancia os homens dos 

cuidados consigo. 

No âmbito da atenção com a própria saúde, o homem nega a doença, 

procurando os serviços de saúde apenas quando se encontra em sofrimento, 

decorrente dos sintomas agravados (MELO et al., 2008; BRITO; SANTOS; MACIEL, 

2010). Esta negação da doença contribui para o surgimento de agravos crônicos e 

desfecho desfavorável. Além deste fato, outros aspectos repercutem em sua saúde, 

pois os homens bebem e fumam mais e são mais sedentários do que as mulheres. A 
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associação destes e outros fatores os predispõe a menor expectativa de vida 

(PINHEIRO; COUTO, 2008; CARRARA; RUSSO; FARO, 2009; FIGUEIREDO; 

SCHRAIBER, 2011). 

Convém considerar que no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, as 

questões de saúde passaram a ser responsabilidade do Estado. Isto possibilitou o 

encaminhamento de medidas para os agravos vigentes, voltadas para a população 

considerada prioritária, ou seja, mulheres e crianças. Tal acontecimento é constatado 

pela maior predominância de programas de saúde dirigidos a este público, quais 

sejam: pré-natal, prevenção de câncer cervical e mamário, vacinação, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Posteriormente 

outros grupos populacionais também foram contemplados: idosos, portadores de 

transtornos mentais e homossexuais (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009). 

Destaca-se que os avanços na assistência materna e infantil sofreram 

influência dos movimentos feministas das últimas décadas do século XX. Estes 

movimentos buscavam a igualdade de oportunidades entre os gêneros e exaltavam 

as questões culturais existentes entre o biológico do ser masculino e ser feminino 

(KORIN, 2001). Assim, percebeu-se que a repercussão destes movimentos 

originaram vários avanços sociais para as mulheres. 

No entanto o homem apesar de ter acompanhado o processo de inserção da 

mulher nos diversos contextos da sociedade, ficou distante destes avanços. Quanto 

à atenção à saúde masculina, principalmente os adultos jovens, a assistência à 

saúde teve início de forma sutil, mediada pela sua responsabilização no processo 

reprodutivo. Desta forma, passaram a ser assistidos como coadjuvantes nos 

programas da atenção à saúde da mulher (MACHIN et al., 2011). 

Entretanto, o Ministério da Saúde (MS) reconhecendo maior adoecimento e 

morte neste contingente, e no intuito de inserir o homem na dimensão de atenção à 

saúde, lançou em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH). A referida política enfatiza o reconhecimento da singularidade masculina 

em suas dimensões cultural, social, política e econômica (BRASIL, 2009). 

Porém, algumas barreiras ainda dificultam a atenção à saúde masculina, dentre 

elas destacam-se o horário de funcionamento das unidades de saúde, às vezes 

incompatível com a disponibilidade deste público; predominância de profissionais do 

sexo feminino nos serviços de saúde; falta de privacidade e ausência de ações 

efetivas para a saúde do homem (BRITO; SANTOS, 2011). 
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No que se refere à saúde, este conceito sofreu modificações ao longo das 

últimas décadas, como fruto do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Em 

razão disto, em 1988 foi promulgada a primeira Constituição Brasileira que 

contemplou a saúde como direito de todos e responsabilidade do Estado. Nesse 

cenário, criou-se o Sistema Único de Saúde (SUS), cujas diretrizes principais foram 

construídas ao longo da 8ª Conferência Nacional de Saúde e concedem direito 

equânime a assistência à saúde a todo cidadão (BRASIL, 1988; BRASIL, 1986). 

Esta conquista recebeu forte influência das discussões realizadas na 

Conferência de Alma Ata em 1978, cujo resultado norteou medidas mundiais 

objetivando melhorias na Atenção Primária em Saúde. Estas priorizavam condutas 

preventivas de saúde, especialmente nos diversos setores sociais e econômicos 

(OPAS, 1978). Neste contexto, o SUS baseia-se em princípios de universalidade, 

equidade, integralidade, descentralização, regionalização, corresponsabilização e 

participação popular, de modo que exija dos órgãos competentes importantes 

mudanças no sentido de fomentar mecanismos de organização e administração dos 

serviços (BRASIL, 1988). 

Deste modo, as políticas de promoção à saúde a partir do SUS têm como 

propósito melhorar as condições de vida da população por meio de programas 

educativos estimuladores da adoção de condutas preventivas. Os Comportamentos 

Preventivos em Saúde (CPS) são vistos como medidas que inibem o surgimento de 

agravos à saúde e incluem ações específicas para determinadas doenças, com 

vistas a reduzir sua incidência e prevalência (LEITE et al., 2010; CZERESNIA, 

2012). Além disto, CPS é uma conduta que pode ser adotada pelo sujeito mesmo 

estando assintomático, e pode ser aplicada em relação à maioria dos agravos à 

saúde (SANTOS, 2008; VERAS, 2012). 

Isto posto, compreende-se que a adoção de cuidados e comportamentos 

preventivos pelo homem repercutirá em uma melhor qualidade de vida. No entanto, 

para apreensão deste comportamento, são necessárias medidas que compreendam 

a masculinidade hegemônica, perpassando pelos aspectos influenciadores de sua 

construção histórica e social. Nesse sentido, chama-se a atenção para aquelas 

profissões cujos trabalhadores estão em maior vulnerabilidade em decorrência do 

ofício, dentre os quais se destaca o policial militar. 

O policial militar faz parte de um grupo específico de indivíduos, que 

compartilham valores, códigos e crenças comuns “baseados numa concepção do 
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que é ser policial” (FRAGA, 2006, p. 03). De acordo com o art. 144, § 6º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, a polícia militar é responsável pela 

segurança pública estadual, considerada força auxiliar e reserva do exército. Pois, 

em situações de guerra, emergência ou estado de sítio, poderá ser solicitada para 

atuar junto a ele. Os seus integrantes são chamados de militares estaduais e 

seguem princípios de hierarquia e disciplina. Portanto, o ofício do policial militar é 

preservar cotidianamente a ordem pública nas áreas urbanas, rurais, de trânsito, 

florestal, rodoviária, entre outras estabelecidas legalmente (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2013a). 

Assim sendo, o policial militar tem como principal missão a proteção da 

sociedade. No entanto percebe-se que, em âmbito nacional a partir do regime 

ditatorial, suas ações passaram a privilegiar aspectos de segurança nacional interna, 

preservando interesses estatais em detrimento aos dos cidadãos. Isto refletiu 

negativamente em sua imagem, pois se tornaram comuns casos de abusos de poder 

e excessivo uso da força por profissionais desta corporação (MINAYO; SOUZA; 

CONSTANTINO, 2007). 

Estudo aponta que o abuso de autoridade policial se faz presente em vários 

países em desenvolvimento, onde os serviços destes trabalhadores privilegiam as 

classes dominantes e agem com violência, principalmente em relações aos grupos 

sociais menos favorecidos. Tal realidade despertou preocupação de órgãos 

internacionais responsáveis pelos direitos humanos. Esse interesse concorreu para 

inovações na corporação policial e sua aproximação com a sociedade. Em razão 

disso, foi implantada a polícia comunitária com o objetivo de um policiamento 

preventivo e mais próximo aos cidadãos (SOUZA; OLIVEIRA, 2009).  

Assim, percebem-se algumas mudanças a partir destas inovações. Sobre isto, 

pesquisa acerca da democracia e polícia militar aponta para posicionamento de 

maior tolerância em alguns policiais em relação às minorias sociais, contrários ao 

excesso de força bruta praticada. Ressalta-se que esta postura foi identificada em 

indivíduos cuja formação profissional contemplou ideais democráticos de liberdade e 

igualdade. No entanto uma parcela considerável de participantes da investigação 

compreendeu como normal o uso demasiado da força para contenção do crime. O 

estudo ressaltou, ainda, a necessidade de estimular cursos sobre direitos humanos 

dentro da corporação, pois a vivência com a brutalidade é fruto do contexto de 
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desigualdades sociais e econômicas do nosso país (GUIMARÃES; TORRES; FARIA, 

2005). 

Ademais, a formação policial privilegia uma identidade militar alicerçada no 

corporativismo, técnicas policiais, disciplina e obediência. Esta realidade enaltece o 

fortalecimento institucional e confere pouca atenção à subjetividade de seus 

profissionais. Desta forma, percebe-se a valorização do poder do policial militar, 

porém de maneira antagônica, pois os sujeitos se sentem fortes perante a sociedade 

e submissos em relação à instituição. A dificuldade de exteriorização subjetiva, de 

emoções advindas da violência e morte, às vezes de companheiros, regras rígidas 

de hierarquia contribui para descontentamento e baixa estima do profissional 

(MACIEL, 2009b; ANDRADE; SOUZA, 2010). 

Somam-se, ainda, as dificuldades enfrentadas pela organização militar no 

combate aos altos índices de crimes na atualidade, representados por assaltos, 

assassinatos, sequestros relâmpagos e crimes hediondos. Esta situação gera na 

sociedade sentimentos de insegurança em relação às instituições da segurança 

pública. Isto por sua vez exige políticas mais efetivas na segurança da sociedade e 

apresenta sobrecarga nos trabalhadores desta área. Além disto, dentre as 

dificuldades no êxito das ações policiais, destacam-se alguns fatores como a 

presença de equipamentos obsoletos, capacitação voltada para a mecanicidade das 

ações, deficiências no processo de trabalho e pressão social no sentido de realizar 

um policiamento efetivo. A associação de tais fatos colabora para maior desgaste à 

saúde física e emocional dos policiais (SILVA; VIEIRA, 2008; SOUZA et al., 2007).  

A dinâmica da atuação militar, além de refletir na sociedade de uma forma 

geral, repercute na vida privada do profissional, como seu estilo de vida, segurança, 

saúde e família. A respeito dos fatores associados ao estilo de vida dos indivíduos, 

pesquisa identificou a presença de hábitos não saudáveis de vida, quais sejam, 

fumo, bebida alcoólica e ausência de atividade física regular. Além disto, evidenciou 

constância de envolvimento em conflitos e pouca atenção à saúde oferecida pela 

instituição de que fazem parte (FERREIRA; BONFIM; AUGUSTO, 2011).  

Tratando-se da família do profissional, principalmente a do policial que trabalha 

nas ruas, foi evidenciado um estado de preocupação devido ao risco de morte do 

policial em decorrência do trabalho e interferência na rotina familiar em face do 

regime de trabalho baseado em longas jornadas no serviço (DERENUSSON; 

JABLONSKI, 2010). 
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Ressalta-se que a realização do trabalho policial contribui para o adoecimento 

deste público em virtude da exposição ao perigo, do estresse vivenciado 

continuamente e dos acometimentos súbitos à própria integridade física. Estudo 

evidencia maior susceptibilidade a desgaste físico e estresse em profissionais que 

atuam na assistência direta aos outros, predispondo-os a fadiga, dores musculares, 

distúrbios do sono, perturbações gastrintestinais, falta de atenção e concentração, 

labilidade emocional, agressividade, entre outros (BENEVIDES-PEREIRA, 2010).  

Neste âmbito, a repercussão da vivência estressante do trabalho policial 

exacerbada pela imprevisibilidade das ocorrências nas ruas pode diminuir a rapidez 

de raciocínio, a precisão e destreza das ações do profissional e aumentar a sua 

vulnerabilidade aos agravos à saúde (PORTO, 2004; COUTO et al., 2012).  

Ademais, estudos apontam que, nas horas de folga e descanso, vários policiais 

encontram-se exercendo outras funções remuneradas como forma de complementar 

os baixos salários, principalmente na segurança privada. Tal realidade apresenta 

reflexos danosos em sua saúde, tendo em vista a redução do tempo necessário ao 

restabelecimento físico e a maior vivência com situações de risco. Sendo assim, 

vários fatores contribuem para o desgaste físico e emocional dos profissionais, 

destacando-se extensa carga horária, condições insalubres de trabalho, baixos 

salários, ausência de um programa de capacitação contínuo, entre outros (SOUZA; 

MINAYO, 2005; MINAYO; SOUZA; CONSTANTINO, 2007; SILVA; VIEIRA, 2008; 

MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011). 

No contexto de tal entendimento, os policiais militares fazem parte de uma 

categoria vulnerável a sofrimento psíquico e físico. Isto posto, compreende-se que 

os desgastes sofridos por eles tendem a desencadear respostas de alerta e 

possíveis complicações. Acrescenta-se que entre as profissões da segurança estatal 

- polícia civil, polícia militar e guarda municipal - os militares são a maior 

representação, em torno de 70% do total de profissionais desta área e são também 

os que mais adoecem e morrem. Convém ressaltar que vários deles são vítimas de 

atentados contra a vida, muitas vezes em horários em que se encontram 

desfrutando das folgas do serviço (SPODE; MERLO, 2006; MINAYO; SOUZA, 2003; 

MINAYO; SOUZA; CONSTANTINO, 2007; SOUZA; MINAYO, 2005).  

A vulnerabilidade ao adoecimento do policial militar apresenta-se exacerbada 

ainda devido à possibilidade de diminuição do sistema imunológico em virtude da 

vivência cotidiana com o estresse. Esse fato tende a aumentar a possibilidade de 
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doenças de natureza diversas (COSTA et al., 2007). Relativo a este assunto, 

pesquisa acerca da saúde de policiais identificou achados que podem concorrer 

para cronicidade de agravos, como sobrepeso, obesidade, hipercolesterolemia, 

problemas de visão, cefaleia, lombalgia, cervicalgia, além de apontar diminuição de 

atividade física (MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011). Por sua vez, Souza et al. (2013) 

evidenciou em trabalho sobre sofrimento psíquico em policiais, a predominância de 

problemas digestivos, nervosos, musculares e ósseos. 

Quanto à realidade dos profissionais no Rio Grande do Norte, estudo realizado 

com 264 policiais militares de todos os postos hierárquicos identificou sintomas de 

estresse em aproximadamente metade deste público. Enfatizou ainda que a 

exposição contínua ao risco predispõe o profissional à vivência em um estado 

crônico de estresse (COSTA et al., 2007). 

Relativo às particularidades desta profissão na cidade de Natal, o ofício de 

policial militar foi criado em 1834, com um contingente formado por 40 homens. Na 

atualidade, no Rio Grande do Norte existem aproximadamente 9.500 indivíduos, 

entre homens e mulheres. No entanto, este público é majoritariamente masculino. 

Os policiais executam o policiamento ostensivo durante 24 horas diárias com o 

objetivo de garantir a ordem e a segurança pública. São distribuídos nos comandos 

de policiamento (metropolitano, interior e rodoviário estadual), nas diretorias (de 

pessoal, ensino, apoio logístico, finanças e saúde) e seções subordinadas 

diretamente ao Comando Geral da Polícia Militar. Ressalta-se a existência de 

unidades policiais em todos os municípios do estado (RIO GRANDE DO NORTE, 

2013a). 

Os batalhões que ficam sob o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) 

são responsáveis pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública em 

Natal e municípios circunvizinhos. O CPM foi criado pelo Decreto nº 21. 614, de 07 

de abril de 2010. Assim, o policiamento de Natal é realizado por quatro (1º, 4ª, 5º e 

9º) batalhões que atuam na zona leste, norte, sul, oeste, respectivamente. Além 

destes, ainda existem as unidades especializadas como: o Batalhão de Operações 

Policiais Especiais (BOPE), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), a 

Companhia de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM), 

Companhia Feminina (CPfem), Companhia Independente de Proteção Ambiental 

(CIPAM), Companhia Independente de Policiamento Turístico (CPTUR) e o 

Regimento de Polícia Montada (RPMON) (RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 
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Em suma, o policial militar é um agente da segurança pública que protege a 

sociedade. Em decorrência dos fatores inerentes ao seu trabalho, encontra-se 

exposto a agravos à saúde. Isto quando somados aos atributos masculinos, 

socialmente construídos, o coloca em posição de destaque no cenário da 

vulnerabilidade. 
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2.2  REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

2.2.1 MODELO DE CRENÇAS EM SAÚDE (MCS) 

 

Dentre as teorias que estudam os comportamentos individuais, destaca-se o 

Modelo de Crenças em Saúde (MCS), originalmente chamado de Health Belief 

Model. Este modelo foi desenvolvido por psicólogos do serviço de saúde americano, 

na década de 50 do século XX, com o objetivo de compreender as razões que 

levavam alguns grupos de indivíduos a negligenciarem os comportamentos de 

prevenção à saúde mediante agravos já estudados. Posteriormente, o sistema foi 

usado para auxiliar na análise dos comportamentos decorrentes de patologias 

diagnosticadas, a exemplo dos pacientes hipertensos e em uso de medicamentos 

(ROSENSTOCK, 1974; BOWERS, 1980; COLETA, 2004; FUGITA, GUALDA, 2006). 

Entre os estudiosos deste modelo destacou-se Rosenstock que se baseou na 

percepção do indivíduo na adoção de comportamentos preventivos em relação a 

determinado agravo de acordo com a sua crença sobre a susceptibilidade e a 

severidade do agravo. Assim, para o sujeito realizar medidas preventivas, ele deve 

acreditar nos benefícios da adoção de tal comportamento. Segundo o modelo, 

existem ainda barreiras que impedem o desempenho de ações preventivas. Desta 

forma, o MCS em sua origem baseava-se na análise de quatro variáveis capazes de 

influenciar na adoção de um comportamento preventivo. São elas: percepção de 

vulnerabilidade ou susceptibilidade, severidade, de benefícios e de barreiras 

(ROSENSTOCK, 1990; COLETA, 2004; FUGITA, GUALDA, 2006). 

A variável susceptibilidade ou vulnerabilidade diz respeito à percepção do 

sujeito quanto à possibilidade de ser acometido por uma doença. A severidade é 

avaliada pela percepção deste quanto ao comprometimento que o agravo pode 

acarretar à saúde. No tocante aos benefícios percebidos, o indivíduo acredita na 

eficiência da ação preventiva e os benefícios decorrentes desta. Relativo à 

dimensão barreiras, esta se apresenta como a percepção de efeitos negativos da 

ação preventiva, ou seja, vislumbram dificuldades na adoção da prática preventiva. 

Assim, segundo o MCS, o potencial para a adoção de um comportamento preventivo 

leva em conta a combinação da percepção de vulnerabilidade e severidade, porém a 

ação é determinada pela percepção dos benefícios e desconsideradas as barreiras 

que dificultam o comportamento preventivo (COLETA, 2004).   
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A partir de 1988, além das variáveis originais, foram inseridas a presença do 

estímulo à ação e o conceito de eficácia pessoal. A presença do estímulo à ação diz 

respeito aos motivos internos (percepção individual do estado de saúde) ou externos 

(campanhas educativas, interações pessoais) que levam o individuo a agir. Estes 

estímulos despertam o indivíduo para a ação preventiva. Entende-se como conceito 

de eficácia pessoal o sentimento de ameaça decorrente da vulnerabilidade ao 

agravo e à sua severidade, o qual contribui para a adoção de um comportamento 

benéfico a si, ou seja, a confiança de que o individuo pode adotar tal mudança em 

seu estilo de vida. Posteriormente, incorporou-se ainda ao MCS os fatores 

modificadores que influenciam as crenças individuais, quais sejam: variáveis 

demográficas, psicossociais e estruturais. Estas afetam a percepção individual e 

repercutem nos comportamentos em saúde (ROSENSTOCK, 1990; COLETA, 2004; 

COLETA; COLETA, 2008). 

 O MCS auxilia na compreensão do comportamento do indivíduo em frente de 

um agravo diagnosticado ou suspeito mediante as suas percepções em relação a 

sua condição de saúde, desconsiderando as percepções dos profissionais de saúde 

que o atende. Ele analisa o comportamento individual em relação a uma doença, 

observando que tal ação pode influenciar na vulnerabilidade ou severidade do 

agravo, bem como nos benefícios decorrentes desta ação. Além disso, evidencia as 

barreiras capazes de dificultar a adoção dos comportamentos preventivos (SANTOS, 

2008; SAILER; MARZIALE, 2007), 

De modo geral, se os aspectos negativos do comportamento preventivo forem 

percebidos como mínimos pelos sujeitos, a ação preventiva tende a ser realizada. 

Ao contrário, as barreiras serão impeditivas à prevenção. Acrescenta-se que as 

crenças sobre as causas das doenças, a percepção de vulnerabilidade, a prevenção 

e detecção precoce dos agravos são construídas culturalmente e exercem forte 

influência no comportamento individual com a saúde (FUGITA; GUALDA, 2006).   

Destarte, outros aspectos influenciam na decisão de adotar práticas 

preventivas e dizem respeito à complexidade humana, como valores, crenças e 

cultura. Todavia, o MCS apresenta-se como opção satisfatória para a compreensão 

dos fatores que interferem nesta conduta (COLETA, 2004, 2010). 

Entende-se que o MCS é uma teoria da psicologia que se adequa plenamente 

na área da saúde, com destaque para a Enfermagem devido a sua aproximação aos 

aspectos pertinentes à promoção da saúde. Nesse sentido, o MCS pode auxiliar o 
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enfermeiro a atuar junto à coletividade com o planejamento de medidas que 

estimulem a adoção de comportamentos saudáveis (MCEWEN; WILLS, 2009). 

Salienta-se ainda que o modelo possibilita entrar no contexto social para o qual se 

está construindo as estratégias preventivas de saúde, pois se baseia nos  conceitos, 

crenças e atitudes dos indivíduos. Isto contribui para a construção de medidas 

efetivas de promoção à saúde (MAGNANI; DIAS; GONTIJO, 2009). 

Desta forma, compreende-se que as equipes de saúde devem considerar as 

crenças e percepções dos indivíduos antes de planejarem suas ações. Pois, a partir 

do conhecimento de como os sujeitos pensam e sentem seus desconfortos de 

saúde, assim como o estímulo à sua participação nas ações de saúde, poderá haver 

êxito nas medidas educativas que estimulem a vida saudável (FUGITA; GUALDA, 

2006; PIRES; MUSSI, 2008). 

A figura 1 demonstra esquematicamente o Modelo de Crenças em Saúde.   
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Figura 1 – Modelo de Crenças em Saúde 
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(Adaptado e traduzido de Rosenstock, I.M. O modelo de saúde crença e o comportamento pessoal de 
saúde. Saúde Educ. Monogr. 1974; 2 (4): 354-86. 
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 O quadro abaixo demonstra a adaptação do Modelo de Crenças em Saúde a 

um exemplo quanto à adoção de um tipo de comportamento preventivo a ser 

adotado pelo policial militar. 

 

Quadro 1 – Uso do colete a prova de balas pelo policial militar de acordo com as 

variáveis do Modelo de Crenças em Saúde adaptado. 

CONCEITO DEFINIÇÃO EXEMPLOS 

Vulnerabilidade 

percebida 

Possibilidade de contrair 

um agravo ou problema de 

saúde 

O policial militar (PM) acredita que poderá 

ser vítima nas ocorrências caso não esteja 

usando o colete à prova de balas. 

Severidade 

percebida 

Percepção da severidade 

do acometimento em 

decorrência da não adoção 

da medida preventiva 

O PM acredita que a ausência do colete à 

prova de bala pode custar-lhe prejuízos 

irreversíveis. 

Benefícios 

percebidos 

Crenças de que medidas 

preventivas podem reduzir 

risco de agravo à saúde 

O PM sabe que o uso do colete à prova de 

balas reduz o risco de acidentes fatais 

durante o serviço. 

Barreiras 

percebidas 

Percepção de dificuldades 

quanto à mudança de 

comportamento 

O PM pode deixar de usar o colete à prova 

de balas em decorrência do peso e da 

sensação térmica de calor que o mesmo 

promove, juntamente com o uniforme, o 

colete tático, armas, munição e coturno. 

Estímulo à ação Estímulo (externo ou 

interno) que desencadeia 

medidas relacionadas à 

saúde 

A instituição promove palestras quanto aos 

benefícios do uso de equipamentos de 

proteção individual. 

A mesma adquire coletes adaptados 

ergonomicamente ao porte físico do PM.  

Orienta o aumento de ingesta hídrica no 

período do verão. 

Auto-eficácia Reconhecimento da 

capacidade de mudança no 

comportamento  

O PM decide usar o colete à prova de 

balas durante todo o serviço, seja 12 ou 24 

horas. 

(Adaptado de McEwen, M & Will, EM. Bases Teóricas para a Enfermagem. Conceitos do Modelo de 

Crenças em Saúde. 2 ed. 2009. p.344.). 
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Diante dessas observações, a escolha pelo MCS como base teórica deste 

estudo se faz pertinente pela possibilidade de compreender como as suas variáveis 

atuam nas concepções de policiais militares sobre os cuidados com sua saúde. 

Dentre as dimensões do MCS, esta pesquisa abordará os aspectos pertinentes à 

percepção de vulnerabilidade do profissional quanto aos agravos oriundos do seu 

processo de trabalho e as barreiras que atuam na adoção de medidas preventivas 

de agravos. A escolha por essas variáveis justifica-se por considerar que os policiais 

militares, ao perceberem sua vulnerabilidade aos agravos à saúde, poderão adotar 

mudanças benéficas de comportamentos. Entretanto, podem existir situações que 

venham a constituir barreiras para efetivação desses cuidados.  
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Como policial militar, tenho cuidado, a gente é militar, mas somos  
pessoas também, temos uma vida pessoal, às vezes a gente bebe no  
final de semana, é uma luta constante contra isso...   Cajueiro. 

 

 

Foto da internet, imagem de um Cajueiro (13/10/2013). 

 

 

 



36 
 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Compreende-se que a metodologia é um conjunto de técnicas que auxiliam o 

investigador a construir uma realidade, permitindo o desenvolvimento do 

pensamento e da prática exercida na abordagem dos fenômenos (MINAYO, 2008). 

Assim, a intenção de analisar a percepção de policiais militares sobre 

vulnerabilidade e cuidados com a saúde, mediante o Modelo de Crenças em Saúde, 

a pesquisa em questão é do tipo exploratória e descritiva de natureza qualitativa.  

 Segundo Polit, Hungler (2011), o objetivo de um estudo exploratório descritivo 

é observar, descrever e explorar certos aspectos, a maneira pela qual eles se 

manifestam e os fatores com os quais se relacionam. Deste modo, a pesquisa 

exploratória busca a compreensão do fenômeno que se pretende elucidar. 

Enquanto isso a pesquisa qualitativa exalta o mundo dos significados e 

aspectos não captáveis quantitativamente, respondendo a questões particulares, 

especialmente para os estudos que se propõem a descrição de significados, atitudes 

e crenças das pessoas (MINAYO, 2008). 

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

 O estudo foi desenvolvido em um Batalhão de Polícia Militar do município de 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, mediante sorteio aleatório entre os quatro 

batalhões responsáveis pelo policiamento ostensivo na capital. Justifica-se, neste 

caso, a acessibilidade geográfica aos batalhões e por entender que os policiais 

lotados nesta região vivenciam situações de risco próprias e inerentes a sua 

profissão em circunstâncias mais frequentes que os lotados no interior do estado. 

Dentre os quatro batalhões que operam com as atividades rotineiras de promoção 

de segurança pública em Natal, foi sorteado o 1º Batalhão Policial – Batalhão Felipe 

Camarão. 

Este batalhão possui três companhias de policiamento, situa-se na Avenida 

Hildebrando de Góis, nº 168 no bairro das Rocas, distrito leste do município de 

Natal. A referida unidade foi criada em 30 de dezembro de 1935, com previsão de 

efetivo de 399 homens para realização do policiamento ostensivo na zona leste da 
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cidade, responsável pelos bairros de Cidade Alta, Ribeira, Santos Reis, Rocas, 

Brasília Teimosa, Praia do Meio, Morro Branco, Areia Preta, Petrópolis, Tirol, Mãe 

Luíza, Lagoa Seca, Alecrim, Guarita e Quintas. Atualmente possui um contingente 

de aproximadamente 300 homens distribuídos em serviços administrativos e de 

policiamento ostensivo (RIO GRANDE DO NORTE, 2013b). 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 Participaram da pesquisa 21 indivíduos que atenderam aos critérios de 

inclusão pré-estabelecidos, ou seja, ser policial militar do sexo masculino, trabalhar 

no policiamento ostensivo (patrulhamento das ruas) e apresentar condições 

psicológicas e/ou físicas favoráveis para responder aos questionamentos. A 

preferência pelos policiais que fazem o policiamento ostensivo deu-se por considerar 

que estes profissionais estão mais expostos a riscos para a saúde, seja pela 

exposição física própria de seu processo de trabalho, seja pela repercussão física e 

emocional causada pelo estresse vivenciado na profissão. Foram excluídos do 

estudo aqueles policiais que se encontravam afastados do serviço por motivo de 

férias ou licença médica. 

 Ressalta-se que o número de participantes não foi pré-determinado por tratar-

se de um estudo qualitativo, porém considerou-se o número de entrevistados 

suficiente quando se observou repetição dos conteúdos nas falas, isto é, as falas 

não apresentavam novas informações. De acordo com Polit e Hungler (2011), a 

amostra do estudo qualitativo é considerada ideal quando ocorrer reincidência dos 

conteúdos de modo que permita a identificação das características que o 

pesquisador está interessado em conhecer. 

 A inclusão dos participantes ocorreu da seguinte forma; de posse da 

autorização formal do comandante geral da polícia militar, efetuou-se contato prévio 

com a chefia do batalhão sorteado, a fim de torná-lo ciente da realização da coleta 

de dados naquela unidade policial. Nesta ocasião, foram prestados esclarecimentos 

sobre o estudo, importância, objetivos e finalidade. Além disso, foi solicitado um 

ambiente reservado para o encontro com os possíveis entrevistados, bem como 

acordado os dias e horário convenientes para a coleta dos dados. Concluiu-se que 

as entrevistas ocorreriam no início do expediente diurno, com 2 (dois) ou 3 (três) 
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policiais, como forma de não causar prejuízos à saída programada desses para o 

patrulhamento.  

Dessa forma, procedeu-se às entrevistas conforme o combinado. A seleção 

dos policiais deu-se pela escala de trabalho, de forma aleatória. Assim, ao chegar ao 

batalhão, abordava-se o sargento responsável pela organização das saídas das 

patrulhas, pedia-se informações sobre os policiais que poderiam participar da 

entrevista, ou seja, aqueles que ainda não haviam saído para sua rotina de trabalho. 

Após este contato, perguntava-se ao policial se este gostaria de participar do estudo, 

após sua aceitação, utilizava-se a sala reservada para tal fim. De acordo com a 

resposta positiva, a entrevista era iniciada.  

Com vistas a garantir o anonimato dos entrevistados, optou-se por denominá-

los com nomes de árvores brasileiras no intuito de prestar-lhes uma homenagem 

poética. Tal escolha deu-se a partir da busca de um elemento que representasse ao 

mesmo tempo as características de poder e força como o policial militar. No entanto, 

estas características possuíssem um reverso, o da fragilidade e necessidade de 

cuidado, concebendo neste sentido a saúde do profissional. 

Nesse sentido, compreende-se que, na ausência de elementos essenciais 

para a saúde e vitalidade, os policiais e as árvores tendem a ser minados em sua 

essência e força. Prosseguindo nesta análise metafórica, a ausência de água e solo 

fértil implicará uma menor expectativa de vida para as árvores e, por conseguinte, 

afetará os que dela dependem. Quanto ao policial militar, uma ausência de atenção 

a sua saúde física e emocional desencadeará repercussões nas suas aptidões 

laborais e consequentemente na segurança da sociedade de um modo geral. 

No sentido de evitar este desfecho, faz-se necessária uma atenção especial 

aos aspectos relativos à saúde do profissional. Desta forma, com a permissão 

poética utilizada, representou-se os policiais do presente estudo, a partir de uma 

escolha aleatória, com os seguintes nomes: algodoeiro da praia, aroeira, cedro, 

paineira, sansão do campo, coqueiro, juazeiro, cajueiro, umbuzeiro, maçaranduba, 

jatobá, sucupira, caixeta do litoral, sapucaia, pau-brasil, peroba, jequitibá, ipê, 

imbuia, carnaúba e jacarandá.  
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3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para coleta de dados, foi utilizado um roteiro de entrevista (APÊNDICE 4), 

com questões sociodemográficas, tais como: idade, renda familiar, escolaridade, 

atividade remunerada extra, posto na polícia militar, situação conjugal, número de 

filhos, serviço de saúde que utiliza, com a finalidade de caracterizar a população 

estudada e duas questões norteadoras pertinentes ao objetivo do estudo – Como o 

senhor compreende os cuidados com a saúde? e O que o senhor como policial 

militar tem a dizer sobre os cuidados com sua saúde?   

O instrumento foi testado previamente com o objetivo de verificar a 

compreensão da pergunta pelos entrevistados. Esta etapa ocorreu no Quartel do 

Comando Geral da Polícia Militar, com 5 (cinco) policiais que atenderem aos pré-

requisitos estabelecidos. Ressalta-se que o instrumento não sofreu alterações após 

sua testagem, portanto foi considerado adequado. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2006), os instrumentos a serem utilizados 

na pesquisa devem ser testados, com vistas a averiguar sua validade, antes de ser 

definitivamente aplicada com o objetivo de prevenir possíveis falhas. 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu após contato prévio com o comandante geral da 

Polícia Militar do Rio Grande do Norte, a fim de assegurar a sua permissão para 

realizar a pesquisa (APÊNDICE 1), aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN) (ANEXO I), 

nº do parecer 266.872, CAAE 15449713.7.0000.5537 e aquiescência formal do 

entrevistado com a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE 2) e do termo de autorização de gravação de voz (APÊNDICE 3). 

A técnica para a obtenção dos dados foi um roteiro de entrevista 

semiestruturada. A entrevista é o encontro entre duas pessoas, cuja finalidade é 

obter de uma delas informações a respeito de um determinado assunto, mediante 

conversação de natureza profissional. Enquanto isto, a semiestruturada consiste de 

perguntas dirigidas, abertas e orientadas por uma questão norteadora, permitindo 

assim aprofundamento da questão de pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2006). 
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Os dados foram coletados pela mestranda nos meses de junho e julho de 

2013. Ressalta-se que os entrevistados foram informados acerca dos objetivos, 

finalidade, importância da investigação, voluntariedade, garantia do anonimato, 

ausência de ônus em decorrência da participação da pesquisa, bem como a não 

interferência ou prejuízo de suas atividades laborais. Além disso, informou-se que 

eles poderiam desistir da pesquisa a qualquer momento se assim quisessem e seus 

depoimentos seriam utilizados apenas para fins científicos. Salientou-se que a 

gravação da fala ocorreria consoante a sua autorização.  

Foi assegurada também a possibilidade de indenização caso o policial viesse 

a sofrer algum dano em decorrência de sua participação na pesquisa, desde que 

devidamente comprovado. Após esses esclarecimentos, apenas um contatado 

negou-se a participar do estudo justificando receio em falar o que pensava, apesar 

das explicações sobre a questão ética da pesquisa e anonimato da identificação dos 

entrevistados. Todos os que concordaram, assinaram o termo de consentimento 

atendendo às exigências da Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde no 

que se refere à pesquisa com seres humanos (BRASIL, 2012). 

Desta forma, houve o respeito aos princípios norteadores das pesquisas com 

seres humanos: autonomia do indivíduo a ser entrevistado e explicação dos riscos e 

benefícios da pesquisa, pela mestranda. Ademais, o princípio da beneficência, a 

garantia de que danos previsíveis seriam evitados, a não maleficência e o respeito à 

justiça e equidade social em conformidade com a resolução anteriormente citada. 

 As falas foram gravadas em um dispositivo eletrônico de gravação de voz, 

com a finalidade de apreender os depoimentos na íntegra. De acordo com Trivinõs 

(1998), a gravação possibilita a transcrição de todo o material fornecido pelo 

entrevistado, o que nem sempre ocorre quando utilizados outros recursos. Soma-se 

ainda o fato de o depoente ter sido informado sobre a possibilidade de poder 

complementar e aperfeiçoar suas respostas após a escuta de sua fala se assim o 

quisesse. 

 A entrevista ocorreu em ambiente calmo, sem interferência de outrem, de 

modo que possibilitasse ao pesquisado tranquilidade para responder aos 

questionamentos. Salienta-se que a mestranda não se apresentou ao policial em 

uso de uniforme militar e nem se identificou como oficial de saúde da corporação, 

como forma de evitar quaisquer constrangimentos aos participantes do estudo. 
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Realizou-se 21 (vinte e uma) entrevistas. Estas transcorreram de maneira 

espontânea, porém, mesmo explicada a questão do sigilo e anonimato das falas, a 

maioria dos entrevistados iniciava a entrevista com alguma tensão, sendo 

verbalizado por estes o receio em sofrer algum dano caso as falas fossem 

identificadas pelos superiores. Nestes casos, prontamente reiterava-se os aspectos 

éticos da pesquisa. Desta forma, após estes instantes iniciais, os policiais 

mostraram-se mais tranquilos e expressaram suas experiências e dificuldades 

vivenciadas no desempenho das atividades laborais. 

 Manteve-se diálogo informal com os participantes, de modo que facilitasse a 

sua realização. Por conseguinte, foram verbalizadas as questões norteadoras. 

Finalizada a entrevista, disponibilizou-se ao entrevistado a escuta de sua fala e 

indagou-se sobre o desejo de acrescentar ou retirar parte do depoimento. 

Foi também utilizado o diário de campo como forma de registrar aspectos 

observados na entrevista, porém não expressos verbalmente. O diário de campo é 

um conjunto de anotações realizadas pelo entrevistador que devem ser legíveis, 

seguir uma ordem cronológica, ser diferenciadas entre as categorias e os dados. A 

riqueza nos detalhes registrados auxiliará a descrição e análise do objeto de estudo 

(KIRK; MILLER, 1986; MINAYO, 2002). 

A transcrição das entrevistas ocorreu sempre que possível após a realização 

delas. Salienta-se que a atenção da entrevistadora fez-se presente durante toda a 

entrevista como forma de tentar apreender as reações, atitudes e expressões não 

verbalizadas dos depoentes, as quais foram registradas no diário de campo com o 

objetivo de contribuir durante o processo de análise das falas. 

  

 

3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para o tratamento das falas, utilizou-se os procedimentos do método de análise 

de conteúdo na modalidade da análise temática segundo Bardin (2011). Esse 

método procura o significado do conteúdo das mensagens a partir da organização 

das falas dos entrevistados. 

Salienta-se que a escolha em trabalhar com o método de análise de conteúdo 

de Bardin justifica-se pelo fato de este buscar o significado das mensagens. Para a 
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autora, a frequência do surgimento de um tema nas falas dos entrevistados denota 

significação de uma realidade (BARDIN, 2011). 

Assim sendo, iniciou-se a fase de pré-análise que consistiu na transcrição das 

falas, leitura do material transcrito de forma aprofundada e obedecido às regras de 

exaustividade, homogeneidade, representatividade e pertinência. Identificou-se os 

núcleos de significados, os quais por meio de um processo de recorte e agregação 

foram codificados e em sequência organizados em três categorias temáticas e sete 

subcategorias: 

  Hábitos de vida do policial militar: prática de exercícios físicos, alimentação 

saudável, sono e repouso; 

  Repercussão do trabalho na saúde do policial: problemas físicos, alterações 

emocionais; 

 Atitudes do policial militar frente aos problemas de saúde: buscando apoio 

quando acometido por sinais e sintomas, adotando medidas de segurança durante o 

trabalho. 

Após o tratamento dos dados, estes foram interpretados e discutidos de 

acordo com as dimensões: percepção de vulnerabilidade e de barreiras do Modelo 

de Crenças em Saúde (MCS).  

Optou-se pelo foco nestas variáveis por compreender que o processo de 

trabalho do policial militar o predispõe a diversos agravos à saúde, seja em 

decorrência de sua atividade fim, seja pela cronicidade de sintomas não cuidados. 

Assim, a relação de cuidados que o homem possui com a saúde tende a aumentar a 

condição de vulnerabilidade a que se encontra exposto, principalmente quando 

exerce uma profissão como a de policial. Desta forma, a percepção destas variáveis 

(vulnerabilidade e barreiras) deve ser considerada quando se planeja medidas de 

atenção à saúde do profissional. 
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3.7  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A discussão dos dados teve como base os achados literários que envolvem o 

homem policial militar, a concepção masculina hegemônica e a temática que envolve 

a assistência à saúde do homem. 
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Isso que estou lhe dizendo é fator importante para a saúde,  
é crucial, porque se você está obeso, se está com problemas  
de saúde, você não rende para a Polícia Militar, não pode tirar  
serviço de rua, é um perigo constante. Além de trabalhar com  
pessoas, a gente sabe que tem meliantes, aí você vai correr cem  
metros, então você tem que ter saúde.                      Jequitibá 

 

Foto da internet, imagem de um Jequitibá (13/10/2013). 
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4 APRESENTAÇÃO, DISCUSSÕES E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Compõem este capítulo a caracterização dos participantes do estudo, a 

apresentação das categorias temáticas e as subcategorias emergidas das falas 

deles, as quais foram analisadas à luz do Modelo de Crenças em Saúde segundo as 

variáveis vulnerabilidade e barreiras. A discussão dos resultados foi conduzida com 

base nos achados da literatura que versam sobre a saúde do homem. 

 

4.1 Os participantes da pesquisa  

 

Para melhor compreensão da caracterização dos participantes da pesquisa, 

optou-se por apresentar inicialmente os dados sociodemográficos e, posteriormente, 

a utilização de serviços de saúde pelos entrevistados. 

 

 Dados sociodemográficos dos entrevistados:  

 

 Os dados utilizados para a caracterização dos policiais do estudo mostraram 

que a faixa etária variou entre 28 e 50 anos, com predomínio de 30 a 39 anos. 

Relativo ao tempo de admissão na corporação observou-se que a maioria (16) 

exerce essa função há mais de 12 anos. 

 Considerando-se o posto ou graduação dos entrevistados, 15 afirmaram ser 

soldados e os demais, cabos, sargentos e oficiais. Quanto à renda familiar, esta 

variou entre 3 a 13 salários mínimos (SM) vigente no país (R$ 678,00) no momento 

da coleta de dados da pesquisa (BRASIL, 2013), sobressaindo-se a faixa de 3 a 4,5 

SM. Relativo à atividade remunerada nos horários de folga, 16 entrevistados 

negaram possuir renda extra oriunda de trabalhos em horários de folga. Dentre os 

participantes, 15 policiais possuíam o ensino médio completo e 6 estavam cursando 

ou concluindo o ensino superior. A situação conjugal dos participantes correspondeu 

a 15 casados ou em união consensual, 4 solteiros e 2 separados. Os participantes 

admitiram possuir filhos, com predominância de 1 a 2.   

De acordo com os resultados, constatou-se que os participantes deste estudo 

eram jovens adultos, possuíam família constituída, com tempo de serviço que lhes 

confere experiência profissional e repercussão em maiores índices de agravamento 

à saúde. No entanto apresentaram grau de instrução favorável à compreensão dos 
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cuidados essenciais de promoção à saúde. Tal fato também foi identificado em 

estudo de Minayo e Adorno (2013). Estes autores afirmam que os policiais na 

atualidade estão mais instruídos, diferentes do perfil deles no passado. 

Relativo à condição econômica, a variação identificada na renda familiar dos 

entrevistados os classificam como parte de um universo de 28% da população 

brasileira de acordo com o critério de classificação econômica do Brasil da 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2008). Este sistema 

classifica o indivíduo de acordo com o seu poder de compra, levando em conta sua 

renda e outros índices para esta categorização. Percebe-se que o salário do policial 

militar encontra-se acima da maioria (70%) da população brasileira que ganha até 2 

SM (BRASIL, 2013). Porém não se pode dizer que ele é bem remunerado, quando 

se considera as possíveis necessidades, dentre elas, as de saúde, advindas dos 

riscos próprios de seu processo de trabalho. 

 Ainda sobre a caracterização dos policiais, pode-se observar no quadro 2 os 

resultados relativos ao uso dos serviços de saúde por estes.  

 

Quadro 2- Uso de serviços de saúde pelos policiais militares do Rio Grande do 

Norte. Natal. RN. 2013. 

Serviços de Saúde utilizados pelos participantes Nº de 

entrevistados 

Serviço da PM e outro serviço público de saúde 9 

Serviço da PM, mas possuem plano privado 6 

Apenas o plano privado 3 

Serviço da PM, outro público e quando não conseguem recorrem 

ao privado 

3 

 

Os entrevistados afirmaram utilizar os serviços públicos de saúde, seja o da 

instituição a que são vinculados ou outros do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Entretanto há referência à procura por serviços privados, representando assim mais 

uma possibilidade de assistência à sua saúde e de seus dependentes. 

Concernente à utilização do serviço de saúde da instituição, a dificuldade de 

atendimento foi mencionada com frequência devido à carência de especialista, de 

exames e de acesso, seja para si como para seus familiares. Isto é evidenciado nas 
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falas a seguir: 

 

O negócio é que no centro clínico (da polícia militar) era para ter mais opção 
[...] não tem pediatra, quando é que vai ter? Ninguém sabe, aí abala. O 
problema para o policial é isso aí, no centro clínico é meio falho, você vai 
trabalhar e deixa o menino doente, aí você procura o posto de saúde, tem 
que dormir numa fila para pegar ficha. (Cedro) 
 
Quando você vai marcar consulta, aí demora um mês para ser atendido, 
quando você vai ver, o médico passa uma bateria de exames [...] por 
dificuldades financeiras não consegui fazer todos os exames, também não 
consegui nem marcar retorno, aí fui no posto perto de casa. (Peroba) 
 
Aí você procura um tratamento, no meu caso foi de um psiquiatra, mas na 
Polícia só tem um e ele sofreu um AVC e assim mesmo quando estava bom 
não dava vencimento, então estou com psicólogo, mas é particular, por que 
lá (na polícia) não tem. (Imbuia) 

 

 Essas falas revelaram que os policiais normalmente se deparam com 

dificuldades quanto à obtenção do auxílio desejado para resolução dos seus 

problemas de saúde. Tal fato evidenciou o reconhecimento da necessidade de 

atenção à saúde, ou seja, eles se perceberam vulneráveis aos agravos e 

procuraram apoio, porém vivenciaram barreiras na resolutividade da assistência 

buscada. Isto aponta para o fato de que as dificuldades vivenciadas na assistência à 

saúde tendem a contribuir para o distanciamento deles dos serviços de saúde e 

consequentemente aumentar riscos de complicações a sua saúde (BRITO; 

SANTOS, 2010, 2011; BRITO; SANTOS; MACIEL, 2010). Destarte, enfatiza-se que 

os policiais continuavam a exercer suas ações laborais, mesmo na ausência de 

atendimento às suas necessidades de saúde. 

Nesse sentido, estudo ressalta que os policiais, principalmente aqueles 

atuantes nas ruas, estão expostos a riscos. Pois a exposição à tensão e ao perigo e 

a vivência com eles os colocam em situação de vulnerabilidade física e emocional 

(SPODE; MERLO, 2006). Desta forma, é importante que os profissionais tenham 

acesso aos serviços de saúde, no sentido de prevenir agravos e tratar precocemente 

os sintomas já instalados. Isto poderá diminuir as repercussões negativas advindas 

do seu processo de trabalho.    
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4.2 As categorias temáticas 

 

 Neste item são abordadas as categorias temáticas, juntamente com suas 

subcategorias, procedendo-se com a análise e discussão dessas. 

 

4.2.1 Hábitos de vida do policial militar 

 

 Os entrevistados revelaram concepções que originaram as seguintes 

subcategorias: prática de exercícios físicos, alimentação saudável e sono e repouso. 

 

4.2.1.1 Prática de exercícios físicos 

 

Os policiais afirmaram realizar atividades físicas de forma regular como 

atitude de cuidado com a saúde, o que por sua vez contribui para uma vida saudável 

e condicionamento físico necessário ao exercício da profissão.  

 

Hoje em dia eu faço mais educação física, tenho bicicleta, faço trilha de 
moto, corro de manhã, vou à praia, faço de forma contínua, coloco tudo num 
caderninho, por exemplo, amanhã é dia de futebol. (Aroeira) 
 
Eu tento praticar educação física pelo menos duas a três vezes por semana, 
eu gosto de correr, às vezes participo até de corrida rústica. (Paineira) 

 
Pratico atividade física para melhorar o meu condicionamento físico, na  
instituição não, faço fora a parte para que ajude também no meu 
desempenho no dia a dia. (Maçaranduba) 

  

De acordo com as falas acima, os policiais demonstraram compreender a 

importância da atividade física para a saúde e referiram realizá-la de forma regular. 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), é considerada regular a frequência de 

exercícios de intensidade leve ou moderada, praticados por 30 minutos durante 5 

dias na semana ou 20 minutos diários de exercícios de maior intensidade. São 

exemplos de atividades leves ou moderadas: caminhadas, musculação, 

hidroginástica, natação, artes marciais, ciclismo e voleibol e as de maior impacto ou 

intensidade: corrida, ginástica aeróbica, futebol, basquetebol, tênis, dentre outros. 

Tratando-se do policial militar, a adoção de programas voltados para a prática 

de exercícios regulares na instituição como também nos momentos de lazer auxilia 

na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e melhora a sua qualidade de 
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vida (FERREIRA; BONFIM; AUGUSTO, 2011; SOUZA, et al., 2013).  Ademais, a 

frequência de atividades físicas contribui diretamente no padrão de sono e no melhor 

funcionamento dos sistemas cardiovascular, respiratório, endócrino e muscular 

(ANTUNES et al., 2008).   

Apesar de a maioria dos entrevistados terem relatado a importância da 

atividade física para a sua saúde, alguns apontaram dificuldades na realização 

dessas atividades na própria instituição. 

 

A gente como policial era para ter um estímulo na questão da educação 
física, mas não é todo canto (batalhão) que tem não, agora aqui está tendo, 
de forma voluntária [...] tem uma corrida, mas educação física não é se 
resume só a corrida né ... (Pau-brasil) 

 
[...] aqui na instituição não tinha educação física, agora é que está 
aparecendo educação física, entendeu... (Jequititbá) 

   

 Destacou-se o fato desses entrevistados relatarem não haver uma rotina que 

estabeleça e acompanhe o seu condicionamento físico, ficando a critério de cada 

batalhão militar a iniciativa de implantar e conduzir as atividades físicas para os 

policiais sob sua responsabilidade. Salientou-se ainda que, no batalhão onde foi 

realizado o estudo, a prática de atividades físicas havia iniciado recentemente e a 

adesão a estas se dava de forma voluntária.  

No sentido de auxiliar na promoção de saúde dos policiais, compreende-se 

que as instituições militares devem estimular e facilitar a prática de exercícios físicos. 

Corroborando este entendimento, estudiosos enfatizam que a ausência dessas 

atividades influencia no surgimento de agravos, diminuem o vigor físico e, 

consequentemente, repercutem na eficiência do trabalho policial (MINAYO; ASSIS; 

OLIVEIRA, 2011). 

Reconhece-se que o indivíduo adota um comportamento preventivo quando 

se percebe vulnerável a algum agravo (COLETA, 2010). Nesse contexto, as falas 

evidenciaram que a maioria dos entrevistados afirmou compreender as atividades 

físicas como forma de cuidar da saúde. No entanto, os policiais se depararam com 

situações que dificultam essa prática dentro da instituição na qual trabalham, 

constituindo assim dificuldades para a efetivação desta. Isto se torna relevante 

quando se considera que as atividades físicas deveriam ser implementadas como 

rotina do policial tendo em vista sua necessidade de condicionamento e vigor físico 

para o desempenho das funções que exerce. 
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No contexto dos entrevistados, destaca-se como barreira a ausência de um 

programa institucional que regulamente as suas atividades físicas, uma vez que a 

prática de exercícios fora da instituição pode constituir mais um encargo financeiro. 

Tal fato tende a concorrer para a procura de locais e profissionais não habilitados a 

reconhecerem as necessidades do policial, mediante a natureza da sua função. 

Assim sendo, tornam-se vulneráveis a agravos decorrentes de exercícios físicos 

realizados de forma inadequada.  

Estudo acerca do estilo de vida do policial desenvolvido em Recife-PE 

identificou prevalência de sujeitos insuficientemente ativos, ou seja, realizam 

atividades físicas, porém em um padrão aquém do considerado regular, sobretudo 

para o condicionamento físico necessário ao exercício das funções de policial 

(FERREIRA; BONFIM; AUGUSTO, 2011). 

 Em síntese, os participantes deste estudo referiram praticar atividades físicas 

com frequência diária ou duas a três vezes por semana; alguns realizam exercícios 

dentro do batalhão do qual são integrantes; outros fazem fora da instituição. Relativo 

à instituição militar, as falas apontaram para a falta de um programa que 

regulamente a prática de atividades físicas. 

 Além dos exercícios físicos, outros aspectos pertinentes aos cuidados com a 

saúde foram ressaltados pelos policiais, dentre esses, destacou-se a alimentação. 

Logo, considerando que a rotina policial é realizada em turnos de 12 ou 24 horas, 

faz-se necessário pensar em questões sobre a alimentação desse profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

4.2.1.2 Alimentação saudável 

 

Esta subcategoria foi originada a partir das falas dos policiais que expressaram a 

importância de uma alimentação saudável como cuidado com a saúde, como se vê 

nos depoimentos a seguir: 

 

Minha alimentação é baseada nas dietas nutricionais [...] é mais saudável, 
verduras, proteínas, legumes [...] por que também sou atleta. (Cajueiro) 

 
Em relação à alimentação, faço o máximo para comer comidas saudáveis 
na medida do que posso, muitos legumes, verduras [...] por que se você 
comer uma alimentação mais saudável é lógico que tem mais saúde. 
(Umbuzeiro) 

 
Primeiramente é com a alimentação (cuidados com a saúde), de acordo 
com a nutricionista tenho que ter uma alimentação adequada, por que sou 
pré-diabético, a alimentação que não seja rica em açúcar, nem massa e 
durante o serviço procuro me alimentar o necessário para ter as refeições 
normais [...] então tento ter uma alimentação adequada para não afetar 
minha saúde. (Jequitibá)  

 
 

De acordo com estas falas, os entrevistados revelaram compreender a 

necessidade de se ter atenção quanto aos alimentos ingeridos e relacionaram a este 

cuidado uma saúde de qualidade. Dessa forma, tal constatação apresenta 

semelhança com o preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no que 

se refere à alimentação saudável.  Este órgão enfatiza a importância de uma 

variedade de alimentos ricos em nutrientes, moderação no consumo de açúcares e 

gordura, bem como ingesta alimentar energética de acordo com as necessidades 

individuais (OMS, 2003).   

Além disso, salienta que a associação entre uma alimentação rica em frutas e 

hortaliças associada a um padrão regular de atividade física auxilia na prevenção de 

doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares e câncer. Essas doenças recebem influência dos açúcares e 

gorduras presentes nos alimentos industrializados e da carência de frutas, legumes 

e hortaliças. Em função disso, a OMS recomenda um consumo mínimo diário de 

hortaliças e frutas em torno de 400 gramas (OMS, 2003).  

No âmbito brasileiro, o Ministério da Saúde, baseado na OMS, recomenda a 

presença dos seguintes alimentos em uma alimentação saudável: carboidratos 

(grãos, pães, massas, tubérculos e raízes), frutas e hortaliças, alimentos vegetais 

(cereais integrais, leguminosas, sementes e castanhas) e de origem animal (carnes, 
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leite e derivados com baixo teor de gordura). Também enfatiza a diminuição no 

consumo de gorduras, sal e açúcares (BRASIL, 2005). 

Haja vista o policial militar, especificamente o que realiza o policiamento 

ostensivo, a importância em relação à alimentação se dá pelo fato deste possuir 

uma escala de serviço em turnos, o que possibilita longos períodos nas ruas. Deste 

modo, os horários de almoço, lanche e jantar são realizados nos locais onde estão 

realizando o policiamento e de acordo com o tempo e os tipos de alimentos 

disponíveis. Destarte, observou-se em algumas falas dos entrevistados dificuldades 

vivenciadas quanto à ingestão de alimentos saudáveis durante o serviço. 

 

Porque quando a gente está de serviço normalmente 24 horas, o policial 
come praticamente de tudo na rua, quando dá, a gente vai para um 
restaurante, mas, no dia a dia aparecem outras situações que a gente 
acaba se alimentando na rua mesmo e a alimentação da rua nem sempre é 
saudável, então tem que ter uma certa atenção para não comer qualquer 
coisa e depois está passando mal. (Sansão do Campo) 

  
Tem uma questão que é muito difícil [...] é a questão da alimentação, 
durante a noite é péssima, aqui a gente janta, mais continua na rua 
(trabalhando), aí quando dá 2 horas da manhã e bate a fome, só tem bauru, 
pizza, salgado nas ruas,  só tem essas coisas, ou você come ou fica com 
fome. Na rua só tem essas coisas que não fazem bem a saúde e 
principalmente à noite. (Pau-brasil) 

 
A gente tem vale (refeição), aí tem que comprar na rua, tem refrigerante, 
não é nada natural, salgado, é complicado [...] o certo seria a alimentação 
ser aqui e balanceada, com nutricionista. (Peroba) 

 
 
 Com base nestes relatos, os policiais recorrem diariamente a massas, 

refrigerantes e sanduíches para se alimentarem durante o período de trabalho. Isto 

se dá devido à dificuldade na aquisição de alimentos saudáveis, corroborando com o 

estudo nacional acerca de alimentos consumidos fora do domicílio. Nesse contexto, 

identificou-se predominância do consumo de gêneros alimentícios nutricionalmente 

deficientes e ricos em conteúdo energético, dos quais se chama atenção às bebidas 

alcoólicas, frituras, massas, refrigerantes e sanduíches, dada a facilidade de acesso 

a esses tipos de alimentos (BEZERRA et al., 2013). 

Salienta-se que a ingesta contínua de alimentos de baixo teor nutricional pelo 

policial militar durante o serviço contribui para aumentar sua vulnerabilidade ao 

surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. Neste sentido, a fim de 

estimular o consumo adequado de nutrientes pelos indivíduos, Silva (2011) ressalta 

a importância de implantação de programas nutricionais em empresas e outras 
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instituições, de modo a incentivar o hábito de seus funcionários à ingestão de frutas 

e verduras. No tocante às frutas, sugere a distribuição destas no lanche, e quanto às 

refeições, recomenda a presença de pelo menos duas hortaliças no almoço e uma 

no jantar, tais como folhas, tomates e cenoura, pela praticidade de oferta e preço. 

Relativo aos policiais do estudo, suas falas reiteram a percepção sobre a 

importância de uma alimentação saudável para a saúde, porém o fato de realizarem 

as refeições nas ruas e a dificuldade de acesso a alimentos nutritivos nesses locais 

contribuem para refeições rápidas e ricas em carboidratos, massas e açucares. Isto 

acontece em razão da praticidade de tempo e maior disponibilidade desses tipos de 

alimentos, o que causa repercussão sobre a saúde, predispondo-os às doenças 

crônicas, como diabetes e hipertensão.  

Dessa maneira, de acordo com o MCS, os policiais demonstraram 

compreender a importância de alimentos saudáveis para a saúde e o entendimento 

de que a sua ausência implica em vulnerabilidade a agravos, como se identificou 

nas falas dos participantes. No entanto, devido às peculiaridades da atividade de 

policiamento ostensivo, tendem a alimentar-se com refeições rápidas e de baixo teor 

nutricional. Sendo assim, vivenciam barreiras quanto à realização de refeições 

saudáveis durante o serviço.  

Dentre os cuidados com a saúde, os policiais entrevistados destacaram 

também o sono e o repouso como uma necessidade para o desempenho de suas 

funções laborais. 
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4.2.1.3 Sono e repouso  

 

Os policiais militares relataram dormir antes de assumir o serviço, visto que 

enfatizaram a importância de trabalhar em condições de sono e repouso 

preservados para melhor eficácia do serviço ostensivo que exercem como pode ser 

observado a seguir:  

 

Procuro dormir bem para assumir o serviço em condições, porque se você 
vem de um dia conturbado e vai assumir o serviço, o serviço não sai a 
contento, por que você está com sono, cansado. (Sansão do Campo) 

 
Procuro dormir o que é recomendável, uma média de 8 horas, não exerço 
outra função remunerada nas folgas para não aumentar a carga de estresse 
[...] são 12 horas na rua, temos uma hora para almoço e o resto na rua 
atendendo ocorrência [...] sempre em estado de alerta. (Maçaranduba) 

 
Procuro sempre antes do serviço, dormir, se o serviço é a noite, procuro 
dormir a tarde para a noite ficar alerta e não forçar tanto a parte física para 
no outro dia eu não amanhecer tão debilitado[...] o importante para o policial 
é ter descanso, por que se não tiver, ele não rende na rua. (Jequitibá) 

 
 

Estas falas expressaram a compreensão dos policiais quanto ao seu processo 

de trabalho, pois reconheceram que a atenção necessária as suas atividades 

ostensivas guardam relação com o período de sono e repouso que o organismo 

humano requer. Tratando-se do policial, o descanso se torna imperativo, já que é um 

profissional que lida com imprevisibilidades, que precisa de raciocínio e ações 

rápidas e, assim, deve manter-se em constante estado de alerta durante o serviço.  

A esse respeito, autores enfatizaram a atenção ao serviço em virtude da 

natureza da ação policial, os agentes envolvidos e a necessidade de medidas 

resolutivas sem o comprometimento da ação policial (SOUZA et al., 2012). Esses 

fatores associados demandam do policial militar treinamento específico, destreza, 

atenção e equilíbrio emocional, porém estes podem ser prejudicados na presença de 

cansaço e fadiga.  

Isto foi reiterado na fala de um dos entrevistados (Maçaranduba) quando 

refere não realizar trabalhos extras nos horários de folga como forma de não 

comprometer o seu estado de alerta. Neste estudo, a presença de eventos 

remunerados nos horários de folga não foi representativa, embora outras pesquisas 

apontem para a frequência dessa realidade na vida dos policiais como forma de 

complementação de renda. Tal fato reflete no repouso necessário ao 
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restabelecimento físico desse profissional como foi evidenciado em alguns estudos 

(SOUZA; MINAYO, 2005; MINAYO; SOUZA; CONSTANTINO, 2007; SILVA; VIEIRA, 

2008). 

As falas a seguir justificam a importância dos policiais estarem descansados 

para assumir o serviço como forma de manter o nível de atenção necessário às 

ações policiais, visto que na ausência desta, eles podem se encontrar em situações 

de vulnerabilidade.  

A atenção é direta, principalmente na área de Mãe Luíza, a atenção é 
redobrada, tem muito beco, muita adrenalina, a qualquer hora você pode se 
deparar com alguma coisa [...] já aconteceu vários disparos contra mim em 
ocorrência [...] então tem que manter a atenção, ficar com o celular 
desligado para não atrapalhar (para não distrair). (Peroba) 

 
A questão da atenção é ao máximo, ficar sempre alerta, nunca dentro da 
viatura quando o carro estiver parado, a atenção é ao máximo se ficar 
dentro da viatura porque nós ficamos vulneráveis... (Sapucaia) 

 

A necessidade de atenção foi ressaltada pelos entrevistados como forma de 

preservar a própria integridade. Assim, para que esta esteja presente, o policial 

precisa dormir e descansar nos horários de folga para assumir o serviço em 

condições favoráveis ao estado de alerta. Nessa abordagem, estudo aponta que a 

imprevisibilidade das situações policiais requer raciocínio rápido, agilidade e 

precisão na tomada de decisões (COUTO et al., 2012). Para tanto, faz-se necessário 

o respeito ao sono nas horas de descanso. 

O sono é primordial para o restabelecimento físico do organismo, seu ciclo é 

definido por estágios e pela liberação de hormônios imprescindíveis ao metabolismo, 

como o hormônio do crescimento, a testosterona, a prolactina e o cortisol. A 

liberação desses hormônios ocorre durante a noite, cujo período é considerado o 

padrão humano de sono. Entretanto, existem situações que exigem alterações neste 

ciclo, a exemplo dos trabalhadores que obedecem a uma escala de plantões 

noturnos. Em tais situações, há repercussões diretas no ciclo vigília-sono e 

alterações no metabolismo físico, cognitivo e neural. A perda ou alteração no sono 

exerce influência na percepção, memória, raciocínio, diminuição do estado de alerta 

e alterações de humor (MINATI; SANTANA; MELO, 2006; BITTENCOURT et al., 

2008; ANTUNES et al., 2008). 

Nesse sentido, os policiais do estudo revelaram compreender a importância 

do sono como cuidado com a saúde, pois referiram que a sua privação poderá 

repercutir diretamente na atenção necessária ao desenvolvimento das ações 
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policiais. Desta forma, afirmaram procurar descansar antes de assumir o serviço de 

policiamento ostensivo. Assim sendo, veem-se vulneráveis aos possíveis agravos 

decorrentes da privação do sono sobre a atenção necessária ao desempenho de 

suas funções.  

Concluindo a categoria de hábitos de vida do policial militar, as falas 

revelaram que os entrevistados procuram cuidar da saúde através da prática de 

exercícios físicos, preferência por alimentos saudáveis e preservação do sono antes 

de assumirem o serviço policial, uma vez que reconhecem sua vulnerabilidade 

quando estes cuidados estão ausentes. Outrossim, na rotina desses policiais, 

evidenciou-se barreiras diárias que repercutem diretamente na adoção de 

comportamentos preventivos, com destaque para a ausência de rotina institucional 

de exercícios físicos e a dificuldade de acesso a alimentos saudáveis durante o 

serviço.  

Essa constatação encontra relevância quando se considera que além dessa 

realidade, existem outras situações que expõem este público a maior 

vulnerabilidade, pois são os policiais militares, os profissionais da segurança pública 

que estão mais expostos a riscos em decorrência do trabalho, sendo alvos de 

violência inclusive nos horários de folga. Reiterando este fato, são deles os maiores 

índices de morbidade e mortalidade entre os demais trabalhadores da segurança, 

como guardas municipais, bombeiros e policiais civis (SOUZA; MINAYO, 2005; 

MINAYO; SOUZA; CONSTANTINO, 2007). Desta forma, precisam adotar hábitos de 

cuidado com a própria saúde e receber apoio da instituição da qual fazem parte. 

Dentre as falas dos entrevistados, além dos hábitos de vida do policial, 

constatou-se problemas de ordem física e emocional vivenciados pelo policial militar 

em decorrência da repercussão do seu trabalho. 
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4.2.2  Repercussão do trabalho na saúde do policial militar 

 

 Esta categoria trata da repercussão do trabalho na saúde do policial militar. A 

temática em destaque abrange as seguintes subcategorias: problemas de saúde 

prevalentes e presença de alterações emocionais. 

 

4.2.2.1 Problemas de saúde prevalentes 

 

Os depoimentos enfatizaram a presença de diversos problemas de saúde 

vivenciados pelos entrevistados devido ao seu trabalho no policiamento ostensivo. 

Dentre esses, destacaram-se os relacionados a dores na coluna vertebral, ganho de 

peso e dificuldade para dormir.  

  

Eu tive agora cinco dias de afastamento por causa da lombar, por que a 
gente passa o dia todinho com esse colete [...] tem uns (colegas) que 
infelizmente nem usam o colete porque é muito pesado, quando a gente 
bota todo o material fica com 8 a 12 kg a mais [...] o colete é padrão, só é 
diferente o tamanho: P, M, G, mas o peso é a mesma coisa [...] aí sempre 
tem o colete tático, o carregador de munição que é muito pesado. 
(Umbuzeiro) 

 
[...] passei 6 meses de licença médica por causa de problema de coluna [...] 
é questão de postura e pelo peso que eu carrego fora o meu peso, arma 
pesada, eu carregava duas armas aqui no colete, hoje carrego uma na 
cintura e uma no colete. (Pau-brasil)  

 

 Os policiais atribuíram a presença de dores na coluna vertebral ao peso do 

equipamento que portam, tendo em vista a necessidade deste durante o trabalho 

ostensivo. No desempenho de suas funções, eles usam o uniforme de instrução, o 

colete balístico (a prova de balas) e o colete tático (para a guarda de armas e 

munições), como podem ser visualizados no quadro 3.  
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Quadro 3- Equipamentos essenciais usados no policiamento ostensivo (PO) da 

Polícia Militar do Rio Grande do Norte. RN. Brasil. 2013. 

COLETE TÁTICO                                                                                          COLETE BALÍSTICO 

 

 

 

                                     

 

COTURNO UNIFORME DE INSTRUÇÃO 

 
 

   (Fonte: fotos disponíveis na internet, visualizadas em 25 de agosto de 2013.) 

 

Embora seja reconhecida a importância desses equipamentos para as ações 

policiais e proteção individual daqueles que trabalham no PO, considera-se como 

predisponentes aos problemas de coluna vertebral. Isto em decorrência do peso 

extra que o policial carrega quando se veste com todo o arsenal necessário. Desta 

forma, além da vulnerabilidade vivenciada no combate às desordens públicas, esses 

agentes sofrem consequências danosas a sua saúde em decorrência do uso de tais 

aparatos, repercutindo principalmente sobre a coluna lombar.  

No que diz respeito às lombalgias, a maior ocorrência se dá em indivíduos 

sedentários e naqueles que trabalham com equipamentos pesados, em virtude de 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=colete+BAL%C3%8DSTICO+POL%C3%8DCIA+MILITAR&source=images&cd=&cad=rja&docid=VeyMzrytvWbZ6M&tbnid=4InGjoeYMUKR3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://glauciapaiva.com/2013/05/30/ministerio-publico-investiga-insuficiencia-de-coletes-oferecidos-na-policia-militar-do-rn/&ei=rXEaUon6NJLa8ASIpYHACA&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNFYX_i4J2570iVgTgjtrFIm9VJ2WQ&ust=137755110444
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=R9kO4qK-j75lOM&tbnid=cdt8e_eAP1nEeM:&ved=&url=http://www.ciadapesca-rs.com.br/produtos/0,14627_coturno-atalaia-no-40&ei=YVVHUv6nL5L49gS-joG4Aw&psig=AFQjCNGrBrvJrTuMhwm1ARi8-_31gHULNw&ust=138049302582
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isquemia e fadiga nos músculos paravertebrais e abdominais quando esses não 

estão fortalecidos. Assim, as lombalgias estão entre as doenças prevalentes dos 

trabalhadores que atuam com manuseio e transporte de pesos, mantêm-se em pé 

por tempo prolongado, realizam movimentos frequentes de flexão e de extensão da 

coluna. Para fortalecer os músculos dessa região, o exercício físico é apontado 

como eficaz na prevenção de lesões e dores na coluna (TOSCANO; EGYPTO, 2001; 

BRASIL, 2008).  

Corroborando os resultados desta pesquisa, estudo desenvolvido por Minayo, 

Assis e Oliveira (2011) identificou que dores e problemas de coluna fazem parte dos 

principais agravos que acometem os policiais. Sobre este assunto, Oliveros et al. 

(2011) pesquisaram, em prontuários de um hospital militar, queixas de pacientes 

sobre dor crônica não oncológica no período de 1989 a 2009 e concluíram entre os 

achados a prevalência de dor na região lombar.  

Além da dor e problemas de coluna, os entrevistados do estudo em apreço 

ressaltaram a presença de ganho de peso. Isto por sua vez aumenta a sobrecarga 

física e contribui para as lesões na coluna, desencadeando outras complicações 

relativas à saúde. 

 
[...] eu engordei bastante (teve que parar os exercícios por causa do 
problema de coluna) [...] minha cirurgia foi de hérnia de disco em 
decorrência da profissão, sobrecarga da profissão, como você vê muito 
peso em cima da gente, má postura, a gente não é orientado sobre isso. 
Então, isso é um problema (de coluna) comum entre nós policiais. 
(Juazeiro) 

 
 De acordo com esta fala, entende-se que o policial reconhece haver relação 

do sobrepeso com os problemas de saúde advindos do seu processo de trabalho. 

Isto perpassa pelos seus hábitos de vida, principalmente a alimentação e a prática 

de exercícios físicos. 

Não estou tendo o cuidado que era para ter, quando entrei na polícia tinha 
54 kg (há quatro anos) e já cheguei há quase 80 kg [...] a gente tem vale 
(alimentação), aí tem que comprar (refeição) na rua, aí tem refrigerante, não 
é nada natural, salgado [...] também sou sedentário. (Peroba) 

 

 Barros et al. (2013) enfatizam que hábitos não saudáveis de vida, como má 

alimentação e sedentarismo, são comuns na modernidade e comprometem a 

qualidade de vida dos indivíduos, sobretudo pela influência no surgimento de 

doenças cardiometabólicas. Estudo sobre adoecimento em policiais do Rio de 

Janeiro (RJ) identificou prevalência de sobrepeso, obesidade, elevados índices de 
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colesterol e baixa frequência de atividade física (MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011). 

Pesquisa acerca das morbidades e das condições de trabalho em policiais de Recife 

(PE) indicou prevalência de doenças hipertensivas, gastrointestinais, vasculares e 

sofrimento psíquico (FERREIRA; BONFIM; AUGUSTO, 2012).  

Nesse sentido, estratégias que minimizem as barreiras quanto à prática de 

atividades físicas e a adoção de alimentação saudável devem ser estimuladas neste 

público. Tratando-se do policial militar, além dos problemas de saúde ora discutidos, 

emergiram das falas dificuldades para dormir quando estão em suas horas de folga. 

 

Às vezes tenho problema para dormir, eu atribuo a dois tipos de serviço: na 
polícia militar e na folga, eu trabalho para complementar a renda porque é 
muito pouco o que ganhamos para desenvolver um trabalho tão perigoso 
[...] às vezes não consigo dormir direito, às vezes tomo calmante. (Jatobá) 

 
...não consigo dormir, tenho bastante insônia, tenho mudanças temporárias 
de humor, de personalidade, às vezes fico agressivo, fico arredio, 
depressivo, devido as sérias coisas que passei, só com medicamentos a 
insônia passa. (Aroeira) 

 

Os policiais relacionaram dificuldades de conciliar o sono nas horas de folga 

em consequência das atividades que exercem. As situações vividas diariamente no 

serviço ostensivo associado ao trabalho realizado em turnos repercutem no seu ciclo 

vigília-sono, resultando em insônia. Para Rocha (2008), a insônia é um agravo 

prevalente na vida do policial que trabalha nas ruas e em horários de turnos, 

principalmente em decorrência dos fatores emocionais que envolvem esse 

profissional no cotidiano laboral. 

A diminuição ou privação do sono influencia diretamente a saúde do indivíduo 

repercutindo em menor qualidade de vida, visto que afeta a memória, o estado de 

alerta e o padrão de humor (MINATTI; SANTANA; MELO, 2006; ANTUNES et al., 

2008). Sobre este assunto, Oliveira e Bardagi (2010, p. 163) acrescentam que “o 

impacto da falta de sono, do cansaço constante e da irritabilidade, especialmente em 

policiais que efetuam o policiamento ostensivo, é temeroso, considerando a 

necessidade de atenção e controle emocional no desempenho desta atividade”.  

O trabalho nas folgas do serviço, expresso por um dos entrevistados (Jatobá), 

diminui as suas horas de descanso e consequentemente o restabelecimento físico 

necessário as suas funções. Logo, o exercício de outras atividades laborais nesse 

período contribui para a privação do sono. Diante disso, alguns entrevistados, 

afirmaram recorrer a medicamentos para auxiliá-los a dormir, o que pode contribuir 
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para danos a sua saúde e ao seu exercício profissional. Isto chama a atenção para a 

natureza do trabalho que exercem e os possíveis efeitos adversos dessas 

medicações sobre a atenção necessária ao ofício policial. Além disso, Dantas et al. 

(2010) afirmam ser imperativo uma maior atenção sobre a saúde da população 

policial, uma vez que a mesma tende a recorrer ao uso diário ou semanal de 

tranquilizantes para lidar com os efeitos do estresse diário, dentre eles, a dificuldade 

de dormir. 

Em suma, relativo aos problemas de saúde prevalentes nos policiais militares 

participantes do presente estudo, foi evidenciado a referência a problemas de 

coluna, o ganho de peso e dificuldades para dormir. No entanto, também foram 

apontados, embora em menor frequência, outros agravos, como hipertensão arterial, 

gastrite, dislipidemias, pré-diabetes e dificuldades no âmbito sexual. Isto desperta 

para a predominância de doenças cardiometabólicas em decorrência da ausência de 

atividades físicas e má alimentação (BARROS et al, 2013), além de outras 

dificuldades que necessitam de acompanhamento, como as que perpassam pelos 

aspectos emocionais. 

Além disso, os depoimentos comprovaram os achados científicos que versam 

sobre a saúde do homem no sentido de atentarem para a própria saúde apenas 

quando se encontram em sofrimento e não conseguem resolver por si só os 

sintomas que lhe acometem (BRITO; SANTOS, 2010; 2011, MACIEL; 2009a).  

Com base nessa subcategoria e de acordo com o MCS, considera-se que o 

policial militar tem a percepção de sua vulnerabilidade quanto a esses agravos, pois 

relaciona o problema de coluna ao peso do equipamento que carrega, o ganho 

ponderal à alimentação errônea e à falta de exercícios, a dificuldade em dormir às 

consequências que as vivências laborais lhe impõem. Contudo, não conseguem 

adotar hábitos de prevenção frente a esses problemas devido às barreiras ou 

dificuldades próprias de seu processo de trabalho. 

Além dos problemas prevalentes de saúde, outros aspectos foram revelados 

nas falas dos entrevistados, estes dizem respeito a alterações de ordem emocional 

referidas por eles como decorrentes de sua vivência policial.  

 

 

 

 



62 
 

 

4.2.2.2 Alterações emocionais  

 

A subcategoria em apreço mostra as alterações emocionais que foram reveladas 

pelos entrevistados. Estes acusam a presença de estresse no seu dia a dia e fazem 

referência ao sofrimento psicológico em decorrência do trabalho policial.  

 

Todo mundo diz que na rua é estressante porque você lida com vários tipos 
de pessoas, de situações que não necessariamente você está preparado 
para aquilo, são coisas imprevisíveis [...] na rua você tem que atender, 
orientar, conduzir, são situações adversas e o dia todo é assim, é gente 
ligando, cobrando, exigindo. (Caixeta do Litoral) 

 
[...] fui procurar (psiquiatra) porque estou precisando né, o estresse de 13 
anos trabalhando na rua, aí a pessoa chega no limite, depressão [...] todo 
dia você lida com todo tipo de gente, aí você fica com aquele estresse, tem 
que soltar em algum canto, às vezes na família (os olhos marejaram) [...] o 
dia a dia da gente é estressante, muita gente acha que não, mas tratar dos 
problemas dos outros é complicado. (Imbuia) 

 
Porque o estresse é assim, primeiro o policial já se sente desprezado pela 
sociedade, ele tem a sensação de que quando chega todo mundo tá 
olhando para ele e ele não é bem vindo [...] aí ele já cria uma máscara, 
ninguém gosta de mim, então vou fazer o meu trabalho e pronto. (Pau-
brasil)  

 

 Como é possível observar nestes depoimentos, os policiais atribuem o 

estresse vivido na profissão à imprevisibilidade das ocorrências e às várias 

situações surgidas durante o policiamento ostensivo. Pois, o serviço policial exige 

raciocínio, planejamento e, na maioria das vezes, decisões imediatas. Entretanto, 

autores enfatizam que a tensão, o desgaste físico e emocional tendem a influenciar 

a efetividade das ações, bem como desencadear sofrimento nesses profissionais 

(COUTO et al., 2012; SOUZA et al., 2012). 

Salienta-se, ainda, que os sentimentos advindos do estresse diário tendem a 

ser transferidos para o âmbito familiar, como foi relatado por Imbuia. Neste sentido, 

estudo discorre sobre a transferência das atitudes que os policiais realizam nas ruas 

para o contexto familiar, por vezes resultando em violência doméstica 

(DERENUSSON; JABLONSKI, 2010). 

Chama-se atenção para a referência sobre o desprezo social percebido na 

fala de Pau-brasil. Segundo Calazans (2010, p. 208), “o conceito negativo emitido 

sobre eles pelas várias camadas sociais está entranhado na cultura”. Isto gera 

sentimentos de frustração e baixa estima nesse profissional, repercutindo em 

sofrimento e estresse. 
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Concernente ao estresse, nos últimos anos, esse conceito foi estudado 

contemplando múltiplas variáveis, dentre elas, destacou-se a sua relação com o 

trabalho, o que contribuiu para o surgimento do termo estresse ocupacional 

(SANTOS; CARDOSO, 2010). Este conceito refere-se às consequências sobre a 

saúde e o bem-estar advindas das exigências laborais (BEZERRA, 2012). 

Tratando-se dos policiais militares, compreende-se que estes são vulneráveis 

ao estresse com probabilidades de um estágio mais avançado, conhecido como 

Síndrome de Burnout. Esta síndrome é caracterizada por sintomas de exaustão 

física, emocional e psicológica, principalmente em trabalhadores que vivem em forte 

e constante tensão (LIPP, 2004; COSTA et al., 2007; OLIVEIRA; BARDAGI, 2010). 

Relativo aos agentes que predispõem o profissional ao estresse, pesquisa aponta as 

jornadas de trabalho em turnos, baixa remuneração, precariedade de recursos, 

insatisfação no trabalho, falta de política motivacional e atividades que o expõem à 

iminência de perigo (CONSTANTINO, 2006).  

Estudo acerca de estresse e comprometimento com a carreira em policiais 

militares revelou como sintomas deste estado: sensação física de desgaste, 

cansaço, tensão muscular, dificuldades de memória, insônia, irritação e emotividade 

excessiva (OLIVEIRA; BARDAGI, 2010). Outra investigação realizada com policiais 

militares em Natal/RN identificou presença de estresse em todos os postos 

hierárquicos, com prevalência de sintomas psicológicos (COSTA et al., 2007). A 

sintomatologia do estresse é mais evidente em policiais mais novos em detrimento 

daqueles que já possuem mais experiência, ou seja, diminui à medida que aumenta 

o tempo na instituição devido à adaptação ao serviço e suas condições de trabalho 

(COUTO et al., 2012). 

Entretanto, os efeitos deletérios do estresse podem ser minimizados com 

medidas voltadas para a adequação da alimentação, a reposição de nutrientes 

necessários, momentos de relaxamento e lazer, acompanhamento psicológico e 

incentivo a programas de atividades físicas, inclusive em momentos de lazer 

(DANTAS et al., 2010; COSTA et al., 2007). Junta-se a esses estudos outros 

resultados enfatizando a prática regular de exercícios como medida eficaz para 

diminuir os efeitos deletérios do estresse sobre o organismo humano (BEZERRA; 

MINAYO; CONSTANTINO, 2013; PORTELA; BUGHAY FILHO, 2007). 

Além do estresse, os entrevistados relataram alterações emocionais e 

psicológicas, como pode ser observado nas falas a seguir:  
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[...] teve um tempo aí que se tivesse um momento numa ocorrência e a 
pessoa dissesse: você não vai me levar não!!! eu já ficava nervoso. Eu até 
falei para o psicólogo/psiquiatra sobre isso, teve uma vez depois da 
ocorrência quando eu cheguei no posto deu uma dor em mim, fiquei 
tremendo, achando que ia desmaiar [...] deu aquele nervosismo e se eu 
desmaio perto de um bandido, ele pega minha arma e me mata [...] não falei 
para ninguém, fui procurar um médico e ele passou remédio. (Cedro) 

 
Eu agora passei por uma situação muito delicada, tive síndrome do pânico 
[...] de um lado eu comecei a ficar com as mãos suadas, meus pés gelados, 
começava a sentir um medo como se fosse ouvir uma notícia ruim [...] trinta 
anos de serviço, cada ocorrência é algo diferente, deixa muitas vezes  agente 
triste, emocionado, na rua você é juiz, tem que dá conselho, decide se leva 
para a delegacia. (Carnaúba) 

 

 Um dos entrevistados (Carnaúba) relaciona as alterações emocionais 

relatadas às consequências de sua rotina do trabalho. Convém ressaltar que 

também foram referidas por outros policiais entrevistados: depressão, agressividade, 

alterações de humor e tentativa de suicídio. Isto chama a atenção para a 

necessidade de acompanhamento quanto à saúde mental desses profissionais, no 

intuito de identificar, tratar e consequentemente diminuir os danos advindos do seu 

cotidiano laboral. 

Entende-se que um somatório de fatores contribui para o estágio de 

esgotamento emocional e psicológico do policial, dentre eles, organização do 

trabalho, precarização das condições laborais, aumento da criminalidade, exposição 

contínua à violência e falta de reconhecimento profissional (MINAYO; SOUZA, 2003; 

MINAYO; SOUZA; CONSTANTINO, 2007). Estes associados aos enfrentamentos 

nas ocorrências policiais repercutem em sofrimento psicológico, às vezes evoluindo 

para casos de depressão, alcoolismo e suicídio (SILVA; VIEIRA, 2008). Tal fato é 

confirmado por estudo realizado por Minayo, Assis e Oliveira (2011) com 

profissionais da segurança pública, dentre os quais, os policiais militares foram os 

mais acometidos por sofrimento psíquico, sintomas psicossomáticos, depressão e 

ansiedade.  

 Cabe ressaltar que embora estivessem em sofrimento psíquico em 

decorrência do exercício de sua profissão, mesmo assim continuavam trabalhando 

no policiamento ostensivo. Salienta-se que essa função requer manuseio de 

equipamentos e armas específicas, necessitando por sua vez de equilíbrio 

emocional para a sua utilização. Desta forma, esses policiais militares estavam 
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predispostos ao uso de tais equipamentos indevidamente, tanto para outrem como 

para si.  

Entre os entrevistados, alguns relataram a procura por assistência no sentido 

de auxiliá-los a lidar com o estresse e as alterações emocionais. No entanto, 

também afirmaram cessar o tratamento e acompanhamento clínico por conta 

própria, relatando que os medicamentos utilizados apresentavam reações, como 

sono e letargia, e que estas apresentavam repercussões nas atividades profissionais 

que exercem. Além disso, foi referenciada a cessação súbita do tratamento por 

dificuldades de acesso a psiquiatras e psicólogos na instituição e a ausência de 

possibilidades de fazê-lo fora da mesma.  

Nesse contexto, enfatiza-se ser fundamental a implantação de estratégias 

para a minimização dos efeitos estressores da rotina policial sobre o organismo do 

indivíduo, bem como a identificação de profissionais em estado de sofrimento físico 

e emocional a fim de encaminhá-los a serviços especializados de saúde.  

Quanto à saúde dos policiais militares, particularmente referente aos aspectos 

emocionais e ao sofrimento psíquico que os acometem advindos das experiências 

adquiridas durante o trabalho, autores compreendem como pouca ou insuficiente a 

atenção que eles recebem pela instituição da qual fazem parte (MINAYO; ASSIS; 

OLIVEIRA, 2011; FERREIRA; BONFIM; AUGUSTO, 2011).  

No sentido de acolher e acompanhar profissionais acometidos por alterações 

psíquicas e emocionais, estudiosos propõem espaços para a escuta dos problemas 

vivenciados por eles em seu cotidiano como forma de contribuir para a sua saúde, 

de sua família e o seu desempenho profissional (SOUZA et al., 2012). 

De acordo com o MCS, os entrevistados perceberam a relação das alterações 

emocionais como consequência do desgaste promovido pelas experiências oriundas 

do policiamento ostensivo (Carnaúba) e/ou exacerbadas na vigência de uma ação 

policial e procuraram auxílio médico (Cedro). Isto desperta para a percepção da 

vulnerabilidade emocional e reconhecimento desses profissionais quanto a sua 

necessidade de receberem auxílio. Contudo, considera-se haver dificuldades quanto 

à minimização desses problemas de saúde, tendo em vista esses policiais 

continuarem trabalhando em um serviço que requer higidez física e mental, mesmo 

na ausência da resolução de seus agravos. 

 No sentido de aliviarem seus problemas de saúde, esses policiais tiveram a 

atitude de procurar apoio para diminuir seu sofrimento. 
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4.2.3 Atitudes do policial militar frente aos problemas de saúde  

 

 Esta categoria retrata as atitudes do policial militar quando se encontra em 

sofrimento pela repercussão do trabalho que exerce, ou no sentido de proteger-se 

durante o exercício da profissão para minimizar os acometimentos a sua saúde. A 

temática em questão abrange as seguintes subcategorias: buscando apoio quando 

acometido por agravos à saúde e adotando medidas de segurança durante o 

policiamento ostensivo. 

 

4.2.3.1 Buscando apoio quando acometido por agravos à saúde  

 

Os depoimentos que retrataram os policiais buscando apoio quando 

acometidos por agravos revelaram a procura destes por serviços de saúde na 

presença de sinais e sintomas de alguma patologia. Dentre os profissionais 

procurados, destacou-se o médico, como se vê nas nos depoimentos a seguir: 

 

De maneira geral, meus cuidados é quando aparecer uma dor ir logo me 
consultar, não me automedico [...] essa dor na lombar tava me incomodando. 
(Coqueiro) 
 
[...] quando eu tenho problemas, procuro o médico, ultimamente estava com 
problemas na área sexual [...] fiz acompanhamento, exames, hoje estou feliz 
porque resolveu, se eu não tivesse ido não tinha resolvido. (Jatobá) 

 
Particularmente, eu só tenho os cuidados reparativos, não tenho nenhum 
cuidado preventivo [...] recentemente fui ao médico porque piorei (problema 
de coluna). (Pau Brasil) 

 

 Estas falas corroboram com Schraiber et al. (2010) e Machin et al. (2011) 

quando enfatizam que a procura masculina aos serviços de saúde se dá na 

presença da doença instalada, com o intuito de buscarem medidas curativas. Visto 

isso, observou-se que os entrevistados seguem a mesma conduta da população 

masculina independente da profissão que exercem. A procura dos homens pelos 

serviços de saúde, segundo Knauth, Couto e Figueiredo (2012), na maioria das 

vezes, decorre de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e aspectos 

ligados à sexualidade. 

No tocante aos sintomas que inspiraram a procura da assistência médica 

pelos entrevistados, destacou-se dores na coluna vertebral, tonturas, cefaleia, 
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depressão, insônia e outros de natureza psíquica. Levando em consideração esses 

sintomas, as especialidades clínicas mais procuradas foram clínica geral, ortopedia, 

cardiologia, psiquiatria, psicologia, nutrição e fisioterapia.  

Dentre os entrevistados que afirmaram receber assistência para a saúde 

mental, houve relatos do uso contínuo de medicações controladas para o tratamento 

dos agravos desta natureza, especialmente os relativos à insônia e problemas 

psicológicos. A referência a estes problemas comprova a necessidade de apoio às 

alterações psíquicas e emocionais neste público identificadas por outros autores 

(COSTA et al., 2007). 

Relativo aos sintomas de ordem física, estudo realizado sobre as morbidades 

prevalentes e as condições de trabalho de policiais militares de Recife (PE) 

evidenciou que os policiais são submetidos a uma grande demanda física e 

psicológica durante o trabalho. Esta decorre de longos períodos em posições 

incômodas, atividades sem o condicionamento físico adequado, trabalho excessivo e 

necessidade de ações e raciocínio rápidos (FERREIRA; BONFIM; AUGUSTO, 

2012).  

Assim, o fato de o policial militar ausentar-se da atenção preventiva à saúde 

contribui para exacerbar a sua vulnerabilidade a agravos em razão dos riscos a que 

está exposto diariamente. Além das doenças crônicas não transmissíveis surgidas 

em decorrência da ausência de exercícios, má alimentação e vivência com o 

estresse, o policial é acometido ainda por agravos de ordem psicológica. Estes 

últimos, segundo alguns estudiosos, recebem influência das características do 

processo de trabalho policial, como a privação da subjetividade existente nas 

corporações militares, a rigidez organizacional e as consequências advindas do 

ofício laboral (SOUZA et al., 2007; NEVES; MELLO, 2009; BARROS et al., 2013). 

Nesse sentido, entende-se que a ausência de uma prática de cuidados 

preventivos além de colaborar para a cronificação de sintomas e adoecimento físico 

ou psíquico, pode comprometer a eficácia das ações policiais de proteção à 

sociedade e, assim, apresentar repercussão nos cidadãos de um modo geral. 

 Além da procura por assistência médica quando acometido por algum 

problema de saúde, os participantes também referiram necessidade de apoio no 

sentido de serem ouvidos como forma de aliviarem as tensões diárias, conforme 

relatos a seguir: 
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[...] sofri muito com problemas psicológicos, fui medicado, até hoje tomo 
remédio [...] nós policiais não temos a quem recorrer, não temos apoio, o 
apoio é a família da gente, mas com nossa mulher, a gente não tem coragem 
de se abrir porque se não ela vai sofrer o mesmo impacto que a gente sofre 
no dia a dia [...] como a gente não tem um apoio psicológico, ninguém nos 
escuta [...] o mundo mais próximo do policial militar é o álcool ou as drogas 
[...] é ali a via de fuga dele. (Aroeira) 

 

[...] tem dias que a gente não vem trabalhar com a cabeça boa, aí seria bom 
ter com quem conversar, um assistente social aqui no batalhão, não ir para a 
rua assim, ali você vai trabalhar com pessoas, se você bota um soldado com 
problemas numa viatura [...] às vezes um profissional toma uma atitude 
incorreta porque já vem com problemas de casa. (Cajueiro) 

 
 
 Os policiais carecem de apoio para lidar com os problemas que os afligem no 

seu cotidiano profissional, visto que compreendem a necessidade de equilíbrio 

emocional para a lida diária nas ruas. Embora façam referência à família como 

apoio, não compartilham com ela os seus anseios a fim de protegê-la do sofrimento, 

como foi percebido na fala de Aroeira. 

 Sobre a necessidade de apoio, autores reforçam que a solicitação de auxílio 

para o homem pode ser compreendida por ele como uma demonstração de 

fraqueza. Apesar das mudanças atuais relativas aos papéis sociais, masculino e 

feminino, ainda é predominante a concepção de superioridade masculina. Isto 

contribui para que a cultura de mantenedor da prole, responsável pela proteção e 

suporte familiar ainda perdure nos dias atuais (ALVES et al., 2011).  

Assim, mesmo precisando de apoio, o policial evita falar sobre assuntos de 

trabalho com a companheira, seja para protegê-la de sofrimento, seja para não 

mostrar-se frágil. Esta por sua vez, preocupa-se com a segurança e os riscos aos 

quais o cônjuge está sujeito, sobretudo quando exerce outras atividades nos 

horários de folgas. Destaca-se, ainda, que a família do policial enfrenta dificuldades 

de adaptação aos turnos de trabalho, principalmente daquele que atua no serviço 

ostensivo (DERENUSSON; JABLONSKY, 2010).  

Compreende-se que a dificuldade desses policiais em falar de seus 

problemas com os entes familiares perpassa pela concepção de que, como homens, 

devem protegê-los. Porém, as experiências diárias no combate à criminalidade, o 

risco de morte, o estresse pós-traumático, a perda de companheiros de trabalho, a 

fuga no álcool e as desavenças familiares quando não cuidados podem influenciar 

na saúde e segurança dos profissionais que se encontram nas ruas com a missão 

de proteger os cidadãos (CANO, 2013). 
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A necessidade de apoio demonstrada pelos entrevistados e a tentativa de 

superarem sozinhos tal situação os põe em situação de vulnerabilidade, 

principalmente quando consideram que o “mundo mais próximo do policial é o álcool 

e as drogas”, conforme relato de um dos entrevistados (Aroeira). Este ponto chama 

a atenção para a urgência no estabelecimento de estratégias que auxiliem estes 

indivíduos a lidarem com os sentimentos advindos de suas vivências. Tal 

entendimento é corroborado por estudo sobre qualidade de vida e autoestima em 

policiais, no qual foi enfatizada a necessidade de criação de núcleos de escuta como 

forma de oferecer-lhes a possibilidade de apoio emocional e prevenção de agravos 

relativos à saúde mental (ANDRADE; SOUZA; MINAYO, 2009). 

 Assim, considera-se que as alterações emocionais e a ausência de apoio 

para minimizar o sofrimento advindo do ofício laboral concorrem para maior 

vulnerabilidade desses trabalhadores da segurança pública a problemas de saúde, 

sociais e familiares. Dentre os entrevistados, além da possibilidade de buscarem 

apoio no álcool e nas drogas, também foi referido atentado contra a própria vida 

como forma de finalizar um estado de sofrimento. Achados desta natureza foram 

ressaltados em outros estudos acerca dos desdobramentos que os riscos 

profissionais e o desgaste emocional promovem nos policiais militares. Os 

resultados apontaram alcoolismo, drogadição, insônia, agressividade, violência 

familiar, tentativa de suicídio, entre outros (SILVA; VIEIRA, 2008; MINAYO; ASSIS; 

OLIVEIRA, 2011).  

O reconhecimento dos participantes deste estudo em necessitarem de auxílio 

perpassa pela compreensão de que se veem vulneráveis na presença de tais 

agravos. Nesse contexto, compreende-se que a ausência de medidas de apoio a 

essas demandas pode ser considerada uma barreira que dificulta a prevenção de 

complicações dessa natureza. Isto reforça que este público precisa ser ouvido e 

acolhido em suas demandas.  

Além de buscarem apoio quando acometidos por agravos, os policiais 

admitiram realizar medidas de segurança durante o serviço como forma de proteger 

sua integridade física e prevenir possíveis repercussões à saúde. 
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4.2.3.2 Adotando medidas de segurança durante o policiamento ostensivo  

 

A subcategoria em questão emergiu das falas dos entrevistados como 

maneira de minimizar as repercussões que o trabalho policial pode promover sobre 

a saúde do indivíduo, seja física ou emocional. Neste contexto, foram considerados 

aspectos voltados para a segurança do próprio policial e sua família, uso de 

equipamentos de proteção individual, importância de equilíbrio emocional durante as 

ações policiais e cuidados voltados à prevenção de doenças transmissíveis.  

 

Como policial militar, tenho muito cuidado com a minha segurança, muita 
atenção ao dirigir, ao sair de casa, as amizades, procuro ter a minha 
segurança e a da minha família porque eu tô ali na rua criando inimigos a 
toda hora, todo dia [...] estou sempre alerta, tenho muito cuidado com esse 
lado da segurança. (Ipê) 

 

O cuidado que tenho quando vou para a rua é usar o equipamento para 
proteger a minha vida, por exemplo: colete, armamentos, algemas, spray de 
pimenta, enfim, a gente sai para a rua municiado como profissional para 
proteger a integridade física [...] (Jatobá)  

 
A abordagem com segurança é usar sempre o colete a prova de balas, 
estou sempre com ele e na viatura tem luvas para quando for abordar 
alguém. (Sucupira)  
 

 

Os policiais relataram atitudes voltadas para a sua segurança durante as 

ações de policiamento ostensivo, como a utilização dos equipamentos de proteção 

individual e cuidados com a própria segurança. No entanto, mesmo com esses 

cuidados, tais profissionais fazem parte das maiores estatísticas de mortalidade que 

acometem qualquer categoria profissional, inclusive os demais grupos que compõem 

a segurança pública. Eles são alvos de violência, mesmo durante as horas de 

descanso e lazer (SOUZA; MINAYO, 2005; SPODE; MERLO, 2006; MINAYO; 

SOUZA; CONSTANTINO, 2007; MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011). 

Essa possibilidade de perigo desperta nesses policiais cuidados com a 

segurança pessoal e da própria família. Porém, contribui para a vivência sob 

permanente estado de tensão (ANCHIETA; GALINKIN, 2005; ANCHIETA et al., 

2011). Assim, compreende-se a relação que os entrevistados fizeram entre cuidados 

básicos de saúde e atenção quanto à própria segurança. 

O exercício dessa profissão requer desses indivíduos que estejam despertos 

para agir preventivamente ou em qualquer situação de perigo, sem prejuízo do seu 
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controle emocional (DANTAS et al., 2010). Todavia, entende-se que os sentimentos 

advindos do risco real e o percebido tendem a contribuir para o surgimento de atos 

extremos de violência durante as ações policiais. Desta forma, esses agentes 

podem ser vítimas e produtores de violência. 

Destarte, nas últimas décadas, várias inovações foram introduzidas na 

instituição policial com vistas a humanizar as ações e minimizar atitudes violentas 

por parte de seus agentes, como a introdução da força feminina na tropa, a criação 

da polícia comunitária, a inserção de cursos sobre direitos humanos na formação 

curricular dos policiais, entre outros (SOUZA; OLIVEIRA, 2009). Isto se dá na 

perspectiva de que no desempenho das suas funções, o policial utilize com equilíbrio 

e segurança o uso do poder que lhe é confiado.  

Sendo assim, alguns entrevistados demonstraram reconhecer a importância 

de uma tomada de decisão com equilíbrio, segurança e imparcialidade. 

 

Na rua tento não me exceder em determinadas ocorrências, é muito difícil 
porque tem sempre duas partes e elas querem ter a razão [...] e a gente tem 
que ter o cuidado de manter a calma, pegar o cidadão e levar para a 
delegacia e lá é que o delegado vai tomar as medidas e o estresse da vida 
pessoal se mistura, queira ou não, com o trabalho no dia a dia. (Cajueiro) 

 
Nas ocorrências, procuro não me envolver emocionalmente para não 
acumular aquela carga de estresse, se consigo isso estou me beneficiando, 
diminuindo minha carga de estresse, ser imparcial por mais que seja difícil 
[...] porque tenho o discernimento que se eu me envolver emocionalmente, 
estarei me prejudicando e prejudicando o serviço. (Maçaranduba) 

 

Os policiais demonstraram entender que precisam de calma e imparcialidade 

durante as ocorrências com o objetivo de atuarem corretamente no serviço 

ostensivo, como também de preservarem a própria saúde. Porém, reforçam a 

dificuldade desse cuidado, já que a sua subjetividade por vezes tende a influenciar 

na forma como agem. 

Assim, percebeu-se a dificuldade desses profissionais dissociarem as ações 

que devem ser realizadas no cotidiano profissional de aspectos do contexto familiar 

e social ao qual pertencem. Desta forma, passam a exercer sua profissão com um 

misto de preocupações e sentimentos que podem desencadear ações precipitadas 

no trabalho, bem como no âmbito familiar.  

Tal constatação se faz importante tendo em vista o desgaste emocional 

advindo dos vários enfrentamentos a que estão continuamente expostos. Para 

Trindade e Porto (2011), é necessário que a formação institucional desses agentes 
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também considere a interação existente entre os indivíduos nas ações policiais e 

implementem normas claras de conduta. Pois, esta interação é pouco discutida nas 

instituições, cujo treinamento prioriza técnicas voltadas para habilidades específicas, 

como a de manuseio de armas, ordem unida, legislação penal e treinamento físico. 

Logo, visando minimizar as ações resultantes deste descompasso entre o 

controle emocional necessário e a execução policial propriamente dita, considera-se 

importante a implantação de programas voltados para a capacitação contínua 

desses profissionais, assim como de cuidado com a sua saúde. Autores acreditam 

que estimular a autoestima dos trabalhadores, além de contribuir para a sua saúde 

mental repercutirá em uma melhor prestação de cuidados à comunidade 

(ANDRADE; SOUZA, 2010). 

Sendo assim, compreende-se que a saúde dos policiais deve ser considerada 

sob duas perspectivas, a do acompanhamento das repercussões físicas e psíquicas 

adquiridas em decorrência da profissão e da prevenção a estas situações. Acredita-

se que isto associado a programas de qualidade de vida refletirá em menores 

índices de morbidade nesta população.  

Além da referência a cuidados específicos com a própria segurança e a 

necessidade de não se envolverem emocionalmente nas ocorrências, foi identificado 

cuidados voltados para a prevenção de contágio a doenças transmissíveis. 

 

Uso de luvas ao atender uma pessoa numa ocorrência com pessoas que 
estejam com sangue para evitar contaminação, não recebemos luvas, a 
gente consegue com a SAMU quando estamos numa ocorrência ou então a 
gente mesmo compra, para o nosso próprio uso, porque não temos, mesmo 
com o risco de contágio com os vírus, bactérias, vírus HIV. (Jacarandá) 

 
De saúde referente à profissão é isso: alimentação, prática de exercícios e 
da função de policial militar ostensivo, no ato da abordagem com as 
pessoas eu me preocupo com lavar as mãos. Por que eu entendo que é o 
meio maior de nós nos contaminarmos, adquirirmos alguma doença, 
imagino que seja pelas mãos uma das maiores maneiras. (Algodoeiro da 
Praia) 

   

Alguns entrevistados demonstraram deter conhecimentos sobre a importância 

de medidas relativas à prevenção de doenças, como o uso de luvas e a lavagem das 

mãos. Acrescenta-se que, na rotina do policial, este pode deparar-se com riscos de 

exposição a materiais biológicos em virtude de atendimento a ocorrências em que 

haja vítimas. Segundo Spagnuolo, Baldo e Guerrine (2008), outras categorias, além 

daquelas que lidam diretamente com pacientes, também podem sofrer acidentes 
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biológicos em virtude de riscos laborais, quais sejam: coletores de lixo, policiais 

militares, bombeiros, auxiliares de serviços gerais e motoristas de ambulâncias.  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde recomenda algumas medidas de 

proteção individual e destaca a lavagem das mãos após contato com o indivíduo, 

uso de luvas quando houver presença de secreções, e de óculos quando há riscos 

de respingos de fluidos corporais (BRASIL, 2006a). Entretanto, reconhece-se que no 

dia a dia do policial militar tais ações por vezes são difíceis de ser adotadas, 

aumentando sua predisposição a riscos e agravos à saúde. 

Relativo à possibilidade de transmissão de doenças como hepatite B, é 

aconselhável a vacinação em policiais, bombeiros, auxiliares de serviços gerais, 

motoristas de ambulância, além dos profissionais de saúde (BRASIL, 2006b). No 

entanto, no presente estudo, identificou-se entre os relatos de alguns policiais que a 

vacinação no batalhão do qual fazem parte é realizada de forma pontual, esporádica 

e por iniciativa de alguns profissionais. Esta realidade aumenta a condição de 

vulnerabilidade a que esses policiais se encontram durante o exercício de sua 

profissão. 

De um modo geral, eles adotam atitudes convergentes à realidade que 

envolve a saúde do homem. Porém, no contexto das suas crenças em saúde, 

reconhecem-se como vulneráveis diante das peculiaridades de sua profissão e 

buscam adotar medidas de segurança durante o seu cotidiano como forma de 

proteger a sua integridade. Todavia, em algumas situações, deparam-se com 

barreiras que dificultam ou impossibilitam comportamentos de prevenção à saúde 

física ou emocional. 

Mediante a realidade que envolve o policial militar no desempenho de suas 

funções e a repercussão desta na sua saúde, faz-se necessário que os profissionais 

de saúde atentem para as particularidades que permeiam esta categoria. Neste 

contexto, autores discorrem que a comunicação é uma importante ferramenta de 

interlocução entre profissional de saúde e o cliente, com vistas a identificar as suas 

necessidades e intervir conjuntamente para a efetivação do cuidado (FERREIRA et 

al., 2013). 
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5. INTEGRANDO AS CATEGORIAS TEMÁTICAS E SUAS SUBCATEGORIAS DO 

ESTUDO ÀS VARIÁVEIS VULNERABILIDADES E BARREIRAS DO MODELO DE 

CRENÇAS EM SAÚDE 

Quadro 4- Integração das categorias temáticas às variáveis: percepção de 
vulnerabilidade e barreiras do Modelo de Crenças em Saúde. 
 

CATEGORIAS PERCEPÇÃO DE 

VULNERABILIDADE 

PERCEPÇÃO DE 

BARREIRAS 

HÁBITOS DE VIDA  Agravos decorrentes da 

ausência de: 

 Condicionamento físico;  

 Alimentação 

inadequada; 

 Privação de sono.  

 Ausência de programa 

institucional de 

atividades físicas; 

 Alimentação realizada 

nas ruas; 

 Trabalho extra e 

repercussão emocional 

sobre o sono. 

REPERCUSSÃO DO 

TRABALHO NA 

SAÚDE 

Agravos decorrentes:  

 Do uso do colete;  

 Ganho de peso; 

 Dificuldades para 

dormir; 

 Estresse e sofrimento 

psicológico. 

 

 

 Peso do colete sobre a 

coluna lombar; 

 Alimentação existente 

nas ruas pobre em 

nutrientes; 

 Ausência de estratégias 

que minimizem a 

repercussão emocional 

decorrentes do trabalho. 

ATITUDES FRENTE 

AOS AGRAVOS OU 

NO INTUITO DE 

PREVENÍ-LOS 

 Procura por assistência 

médica curativa; 

 Procura por apoio 

(família, álcool); 

 Adota medidas de 

segurança no trabalho. 

 

 

 Ausência de prevenção 

de agravos prevalentes 

na profissão; 

 Dificuldades de proteção 

quanto aos agentes 

estressores presentes na 

profissão; 

 Ausência de algumas 

medidas de prevenção a 

agravos. 

                                      Adaptado do modelo Melanie McEwen & Evelyn M. Willis (2009). 
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Figura 2- Representação das categorias e suas subcategorias. 

 

 Foto da internet, imagem de árvore agonizando (13/10/2013) 
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[...] se você não tiver uma boa relação na sua saúde familiar, no  

seu ambiente familiar, você não vai ser um bom profissional [...]  

é fácil dizer: não traga os problemas de casa para a instituição,  

mas no dia a dia, entendeu....    

                                                             Maçaranduba    

 

                                               Foto da internet, árvore maçaranduba (13/10/2013). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante ao pressuposto do estudo, é possível afirmar que os participantes 

desta investigação referiram adotar atitudes de cuidados com a saúde, pois se 

reconheceram vulneráveis frente às atividades que exercem no seu cotidiano 

profissional. Entretanto, algumas dificuldades impedem a adoção de 

comportamentos preventivos de forma sistemática e contínua, contribuindo para a 

não resolutividade de seus agravos à saúde.  

Constatou-se que os policiais do serviço ostensivo apresentavam repercussões 

em sua saúde de ordem física e emocional, as quais se não contornadas poderão 

evoluir para complicações, como também possíveis prejuízos no desempenho de 

suas atividades. Tal constatação merece destaque, visto que, devido aos riscos 

pertinentes à profissão, os policiais militares e a instituição da qual fazem parte 

precisam estar atentos a cuidados específicos a fim de minimizar os acometimentos 

diários e contínuos a saúde. 

Os resultados apontaram ainda para o fato de que os entrevistados, embora 

compreendam aspectos imprescindíveis a uma melhor qualidade de vida e 

desempenho profissional, possuem a mesma relação de cuidados com a saúde que 

os homens de uma forma geral, quando se trata de não atentar para os sinais e 

sintomas até que estes se agravem. 

Acredita-se que a realidade do exercício profissional, revelada nesta 

pesquisa, poderá contribuir com subsídios para os profissionais de saúde no sentido 

de planejarem ações voltadas ao público masculino, em particular o policial, 

considerando as suas crenças, concepções de gênero e de profissão. Acrescenta-se 

que a interação subjetiva existente nas relações de trabalho, seja entre policiais, 

seja com a comunidade são fatores a ser considerados nas medidas de saúde. 

Neste âmbito, salienta-se o papel do enfermeiro visto a sua formação ser pautada 

nos pilares da promoção da saúde, poderá auxiliar na identificação das 

necessidades, planejamento de medidas, apoio e cuidado aos profissionais deste 

contingente. 

Considera-se como limitações deste estudo o fato de que alguns entrevistados 

possam ter deixado de falar algo, tendo em vista o receio demonstrado, como se os 

relatos viessem a causar-lhes algum prejuízo dentro da corporação. Isto se deu 
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mesmo tendo sido assegurado os preceitos éticos que envolvem uma pesquisa com 

seres humanos. 

Ao desvelar concepções de policiais militares sobre cuidados com sua saúde, 

emergiu um maior sentimento de dedicação a este público e cumplicidade as suas 

necessidades. Durante o exercício de proteger os demais cidadãos, esses 

profissionais merecem atenção especial, pois mesmo que procurem adotar alguns 

cuidados preventivos para melhorar sua qualidade de saúde, paulatina e 

gradativamente eles apresentam desgastes seja de ordem física ou emocional.  

Mediante a esse entendimento, pretende-se planejar ações de saúde que 

envolvam a prática de exercícios voltada para a necessidade laboral dos policiais 

militares, orientações sobre alimentação e formação de grupo de apoio psicossocial 

dentro dos batalhões. Nesse sentido, buscar-se-á parcerias para fomentar a 

implantação dessas medidas nos batalhões militares, inicialmente naquele onde o 

estudo foi realizado. Destaca-se, ainda, a intenção de estabelecer convênio com 

instituições universitárias com vistas à realização periódica de orientações de 

práticas preventivas em saúde, bem como campanhas de vacinação nos batalhões. 

Ademais, acredita-se que trabalhar temáticas dessa natureza além da 

possibilidade de contribuir com achados científicos sobre a saúde do policial militar, 

poderá estimular outros profissionais pertencentes ao quadro de oficiais de saúde da 

Polícia Militar do Rio Grande do Norte a realizar outras pesquisas que venham a 

colaborar para a qualidade de vida e saúde dos policiais. 
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                                                                 Foto da internet, imagem de um Pau Brasil (13/10/2013). 

 

 

 Assim como as árvores que concedem amparo e segurança aos que lhe 

rodeiam, os policiais militares possuem a missão de proteger a sociedade, 

amparando aqueles que necessitam de suas ações. Destarte, entende-se que 

tanto os policiais como as árvores para realizar o que lhes é solicitado, 

precisam estar hígidos e esta condição perpassa por fatores e cuidados 

específicos.                                                     

       Adriana Karla de O. F. Bezerra 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 
CEP: 59072-970. Fone/Fax (084)3215-3196. E-mail: secdenf@hotmail.com.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

Esclarecimentos 

Prezado Senhor,    

Este é um convite para o senhor participar da pesquisa Percepção de 

Policiais Militares sobre vulnerabilidade e cuidados com sua saúde que é 

coordenada por Rosineide Santana de Brito, enfermeira, professora doutora do 

Departamento de Enfermagem da UFRN. Sua participação é voluntária, o que 

significa dizer que o senhor poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga algum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo compreender a percepção de policiais 

militares sobre vulnerabilidade e cuidados com sua saúde. Assim, sua participação é 

de fundamental importância, pois poderá contribuir oferecendo informações 

importantes para o fenômeno da ausência de cuidado masculino com a saúde e a 

repercussão deste no exercício profissional do policial militar. Caso o senhor aceite 

participar da pesquisa, será entrevistado e seu depoimento só será gravado com sua 

permissão. Caso contrário, podemos realizar a entrevista sem o uso do gravador. 

O senhor não correrá risco em participar da pesquisa, a não ser algum 

constrangimento ao responder as questões da entrevista. Se isto ocorrer, o senhor 

poderá se recusar a responder os questionamentos. No sentido de diminuir a 

possibilidade de situações constrangedoras, a entrevista será realizada em um local 

reservado, respeitando sua privacidade. 

Todas as informações obtidas serão guardadas em segredo e seu nome não 

será identificado em nenhum momento. Suas respostas serão guardadas em local 

seguro, sob a responsabilidade desta mestranda e utilizadas apenas para fins 

científicos. Caso o senhor deseje, poderá ter os resultados da pesquisa após a 

conclusão. 

mailto:secdenf@hotmail.com.br
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Se o senhor tiver algum gasto devido à sua participação na pesquisa, 

receberá o que gastou, caso solicite. Em qualquer momento, se o senhor tiver algum 

dano, comprovadamente, decorrente da pesquisa, terá direito a indenização. Além 

disso, poderá desistir de participar do estudo a qualquer momento, sem que haja 

prejuízo ou dano. 

O senhor ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento e todas as 

dúvidas que tiver a respeito da pesquisa, poderá perguntar diretamente para a 

coordenadora do estudo no endereço: Departamento de Enfermagem, Campus 

Universitário, S/N, Lagoa Nova, fone 3215-3840. Dúvidas a respeito da ética desta 

pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ou pelo telefone: (084) 3215-3135. 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será 

realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 

voluntariamente do estudo: Percepção de Policiais Militares sobre 

vulnerabilidade e cuidados com sua saúde. Recebi a garantia de que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem qualquer penalidade. Autorizo 

a utilização das informações obtidas por meio da entrevista com finalidade de 

desenvolver a pesquisa citada, podendo utilizar meus depoimentos, inclusive para 

fins de ensino e divulgação em meios científicos nacionais e internacionais, desde 

que seja mantido o sigilo de minha identidade. 

Natal, RN, ______/_________/2013. 

 

___________________________________________________________________ 
Participante da pesquisa: 
 

Rosineide Santana de Brito (Pesquisadora Responsável) 
 
Endereço: Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, S/N, Lagoa Nova, 
Natal-RN. Fone: (84)3215-3888 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Endereço: Campus Universitário, av. Senador Salgado Filho, nº 3000, Lagoa Nova, 
Natal-RN. Fone: (84) 3215-3135 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 Eu, ________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Percepção de Policiais 

Militares sobre vulnerabilidade e cuidados com sua saúde poderá trazer e, 

entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, 

assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Rosineide Santana de Brito e 

Adriana Karla de Oliveira Ferreira Bezerra a realizarem a gravação de minha 

entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

 Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 

pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 

revistas científicas, congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 

das informações geradas; 

4. Qualquer forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 

do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Rosineide Santana de Brito, e 

após esse período, serão destruídos e,  

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, ___/______/2013 

 

Assinatura do Participante 

 

___________________________________________________________________ 

Rosineide Santana de Brito 
Coordenadora da Pesquisa 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/Fax (084)3215-3196. E-mail: secdenf@hotmail.com.br 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA Nº _________ 

1. Identificação: 

Nome: _______________________________________ 

Idade: ________ 

Tempo de admissão na corporação:   _______________ 

Posto ou Graduação na Polícia Militar:______________ 

Renda familiar: _____________ 

Exerce outra atividade remunerada nos horários de folga: _______ 

Escolaridade:  ______________ 

Situação Conjugal: __________ 

Possui filhos? ______________ Quantos?________ 

Utiliza o serviço de saúde: 

Da Polícia Militar: __________ 

Outro serviço público: _______ 

Serviço privado: ____________ 

 

2. Questões norteadoras da pesquisa: 

Como o Sr compreende os cuidados com a saúde? 

O que o Sr como policial militar tem a dizer sobre os cuidados com sua 

saúde? 
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UFRN CAMPUS CENTRAL

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

PERCEPÇÃO DE POLICIAIS MILITARES SOBRE VULNERABILIDADE E CUIDADOS
COM SUA SAÚDE

Rosineide Santana de Brito

Departamento de Enfermagem

1

15449713.7.0000.5537

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:

Data da Relatoria:

266.872

26/04/2013

DADOS DO PARECER

Esta é uma pesquisa de mestrado na área de Enfermagem. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo

com abordagem qualitativa. Participarão do estudo 20 policiais militares, podendo haver variação neste

quantitativo haja vista a observância do princípio de saturação. Como critérios de inclusão serão

considerados: ser policial militar, ser do sexo masculino, trabalhar no policiamento ostensivo (patrulhamento

das ruas) e apresentar condições psicológicas e/ou físicas favoráveis para responder aos questionamentos.

O estudo será desenvolvido em um batalhão da Polícia Militar do município de Natal, Rio Grande do Norte,

Brasil, a ser sorteado aleatoriamente. O sorteio será realizado entre os 1º, 4º, 5º e 9º batalhão, por atuarem

com o policiamento ostensivo geral, a pé e motorizado nas diversas áreas de Natal. Os dados serão

coletados por meio de entrevista semiestruturada mediante um roteiro constituído de duas partes: a primeira

contemplará questões sócio-demográficas com vistas à caracterização dos participantes da pesquisa e a

segunda constará de duas questões norteadoras relativas ao objeto de estudo. O instrumento será testado

previamente com o objetivo de verificar a compreensão das perguntas pelos entrevistados. Haverá gravação

da entrevista para os sujeitos que consentirem e assinarem a devida autorização. O tratamento dos dados

dar-se-á de acordo com os procedimentos do método de análise de conteúdo na modalidade categorial

segundo Bardin. A análise será subsidiada pelo referencial

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

59.078-970

(84)3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Senador Salgado Filho, 3000
Lagoa Nova

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3215-3135
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teórico do Modelo de Crenças em Saúde-Health Belief Model e a discussão embasada pela literatura

existente acerca de estudos que abordam o policial militar.

Como desfecho primário os pesquisadores esperam "que a resposta ao questionamento de pesquisa possa

contribuir para subsidiar o planejamento e a implementação de estratégias voltadas para o policial militar

desenvolver atitudes de cuidado com a saúde, visando a apreensão de comportamentos preventivos,

tratamento de agravos iniciais e consequentemente colaborar para a diminuição de doenças crônicas".

Objetivo Primário: "Analisar a percepção de policiais militares sobre vulnerabilidade e cuidados com sua

saúde".

Objetivo da Pesquisa:

Apesar de se tratar de uma pesquisa que oferece risco mínimo, o participante poderá sentir algum

constrangimento ao relatar aspectos inerentes aos cuidados com sua saúde. Na presença dessas situações,

a entrevista poderá ser suspensa conforme a aceitação do entrevistado. Outra conduta a ser tomada, será o

encaminhamento do policial ao serviço de acompanhamento do Centro Clínico da Polícia Militar.

Entende-se que os benefícios dizem respeito à relevância social, pois a compreensão acerca da percepção

de policiais militares sobre vulnerabilidade e cuidados com sua saúde poderá oferecer subsídios para traçar

ações preventivas de saúde a este público, respeitando suas particularidades de gênero e de profissão.

Ademais, poderá contribuir para reflexão sobre desgastes físicos e emocionais desse profissional advindos

do exercício de uma atividade que lhe expõe continuamente a risco de morte.

O estudo é relevante e os benefícios podem justificar os riscos, vendo que serviços serão disponibilizados

no caso de possíveis transtornos.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

O objetivo do estudo é claro e sucinto, parece exequível e a metodologia pertinente e coerente. O tempo e o

orçamento previstos estão adequados.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A Carta de Anuência, o Termo de Confidencialidade e Autorização para gravação de voz estão

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

59.078-970

(84)3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Senador Salgado Filho, 3000
Lagoa Nova

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3215-3135
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dentro dos padrões éticos e legais. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE está em

linguagem acessível e assegura os direitos do sujeito segundo os requisítos da Resolução 196/96 do

Conselho Nacional de Saúde - CNS.

Após revisão ética do protocolo em questão, concluímos que o mesmo se encontra bem instruído e

obedecendo às normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo o ser humano.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

O pesquisador deve: entregar ao sujeito da pesquisa uma cópia do TCLE, na íntegra, por ele assinada,

sendo obrigatória a rubrica do pesquisador e do participante em todas as páginas e a assinatura de ambos

na última página; desenvolver a pesquisa conforme foi delineada no protocolo aprovado e descontinuar o

estudo somente após o CEP analisar as razões da descontinuidade; apresentar ao CEP eventuais

emendas/extensões ao protocolo original, com justificativa; apresentar ao CEP relatório final.

Considerações Finais a critério do CEP:

NATAL, 09 de Maio de 2013

Dulce Almeida
(Coordenador)

Assinador por:

59.078-970

(84)3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Senador Salgado Filho, 3000
Lagoa Nova

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3215-3135
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