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RESUMO 

 

 

Introdução: O presente estudo buscou avaliar a presença de estresse e ansiedade em policiais 

militares. A ansiedade é um sistema complexo de resposta comportamental, fisiológica, 

afetiva e cognitiva, em relação à ameaça, que se ativa ao antecipar acontecimentos ou 

circunstâncias julgadas como muito aversivas. O estresse é o estado provocado quando o 

indivíduo tem a percepção de estímulos que geram uma ativação emocional capaz de 

perturbar a homeostase. O estresse, assim como a ansiedade veem se tornando um dos 

principais problemas encontrados atualmente, afetando cerca de 15% da população. Partindo 

destes conceitos se observa que o policial militar se encontra em um constante estado de 

alerta, mesmo em seus momentos de descanso, vivendo diariamente, em risco iminente. 

Objetivos: Avaliar o índice de estresse e ansiedade em policiais militares; analisar as 

influências psicológicas do estresse e da ansiedade em policiais militares; discutir acerca de 

estratégias preventivas aos sintomas de estresse e ansiedade em policiais militares. Materiais 

e Métodos: O trabalho se desenvolveu através de uma abordagem qualitativa, de campo e 

descritiva. A pesquisa foi realizada na cidade de Patrocínio-MG, no 46° batalhão da polícia 

militar, com uma amostra em que os sujeitos são selecionados por acaso, assim foram 

selecionados 10 policiais militares. A coleta de dados foi feita através do inventário de 

ansiedade de Beck e um inventário de sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Após 

a aplicação dos instrumentos foi feito uma análise estatística descritiva dos dados expressa por 

gráficos e tabelas. Resultado e Discussão: Observa-se no decorrer do trabalho que o serviço 

do Policial Militar implica vários riscos no desempenho de suas atividades, o que acaba 

gerando estresse e outros problemas de saúde física e mental. Os pensamentos automáticos 

negativos perpassam o dia a dia do policial, a apresentarem sintomas de estresse e ansiedade. 

Os sintomas podem se manifestar nos aspectos físicos e psicológicos, assim em torno de 60% 

dos policiais apresentou estresse e ansiedade. Em se tratando de estresse 33,3% da amostra 

apresentaram maior predominância de sintomas Psicológicos como angústia, medo, insônia e 

etc. Já 49,8% maior predominância de sintomas físicos como taquicardia, mãos e pés frios, 

agitação, entre outros e 16,6 % apresentaram ambos os sintomas. Outro dado importante é que 

as mulheres apresentaram um grau mais elevado de estresse e ansiedade do que os homens. 

Esses resultados demonstram há necessidade de se pensar medidas preventivas que visem à 

qualidade de vida destes profissionais. Considerações Finais: Os níveis de estresse e 

ansiedade dos participantes foram significativos.  Portanto, destaca-se a importância de se 

propor medidas que ofereçam suporte psicológico à classe de policiais militares, pois eles 

enfrentam inúmeras dificuldades em sua rotina profissional, sensação constante de medo e 

perseguição se fazem presente rotineiramente no decorrer das atividades, agravando o estresse 

e ansiedade.  

 

Palavras-chave: ansiedade, estresse, policiais militares. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo buscou avaliar a presença de estresse e ansiedade em policiais 

militares e tem como a linha de pesquisa Psicologia e Processos Clínicos.  

Para Guimarães (2017) a polícia militar se caracteriza como uma instituição pública de 

base hierárquica com a missão de proteger a ordem pública e a polícia ostensiva, sob os 

Estados, Territórios e no Distrito Federal. Assim, confere ao poder da polícia, os poderes 

administrativos, que nada mais é do que a faculdade que predispõe a administração pública 

referente ao controle dos direitos das pessoas na busca ao bem comum. Já para Menandro e 

Souza (1996) caracteriza-se como um órgão da administração pública responsável pela 

segurança e controle social.  

As atividades realizadas pelo policial militar, não se resumem apenas em um serviço 

diário, diz Oliveira e Santos (2010), deve ele estar em constante estado de alerta mesmo em 

seu período de descanso, devendo estar pronto e preparado para agir em defesa e proteção dos 

cidadãos a qualquer momento, contra meios ilícitos e irregulares praticados pela sociedade. 

Segundo Margis, Picon, Cosner e Silveira (2003), o estresse ou a ansiedade surgem a 

partir da geração de estímulos, que desencadeiam o que chamam de excitação emocional 

causando o desequilíbrio de diversas funções e composições químicas do corpo.  Essa 

excitação emocional aumenta o nível de adrenalina lançado no organismo, alterando e 

produzindo inúmeras reações. Em termos evolutivos, o estresse e a ansiedade assim como o 

medo, funcionam como respostas aos perigos encontrados no ambiente em que vivemos. 

O estresse assim como a ansiedade é um problema que se agrava em todo o mundo e 

afeta não só a saúde mental dos profissionais como também o desenvolvimento das 

organizações, podendo deste modo dizer que as condições de vida e de trabalho de um 

indivíduo, podem influenciar em seu estado mental, físico e social (GAVIN, 2013). 

O estresse e ansiedade geralmente, são causados pelo nível de motivação que o 

policial militar se encontra, para Tavares (2010) a motivação é um fator que determina o 

sucesso profissional e pessoal, sob o qual a própria motivação está relacionada aos 

sentimentos que o indivíduo tem, seja pelo salário, ou pelos benefícios que o cargo oferece, 

ou talvez até mesmo pela carga horária de trabalho, seja também pelo reconhecimento de sua 

importância ou pelo plano de crescimento que possa ter a longo prazo.  

Em se tratando do estresse e ansiedade há métodos de tratamento descritos pela 

teoria comportamental cognitiva (TCC). A terapia cognitiva comportamental se baseia no 
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modo como o indivíduo estrutura suas experiências, que por conseqüência determina a forma 

como ele se sente e se comporta. Nesta perspectiva, os sentimentos não são formados pelas 

situações que acontecem exteriormente, e sim pela forma que o indivíduo interpreta 

determinado fato, ou seja, a forma positiva, negativa ou disfuncional em perceber os 

acontecimentos que influencia os comportamentos e afetos (SOUZA; CÂNDIDO, 2010). 

O presente estudo teve como proposta, avaliar se os policiais militares apresentam 

estresse e ansiedade. Perante as exposições teóricas acima mencionadas, este trabalho levanta 

o seguinte questionamento: O estresse e ansiedade afetam a qualidade de vida do policial 

militar? Acredita-se que o estresse e a ansiedade podem afetar de forma significativa a 

qualidade de vida dos policiais militares.  

Com base em Pereira (2016) podemos afirmar que pesquisas que abordam a temática 

demonstram grande importância, pois influenciam na vida social e produtiva do trabalhador, 

assim como sua própria qualidade de vida, além do aspecto publico envolvido. 
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2 . OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o nível de estresse e ansiedade em policiais militares. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar as influências psicológicas do estresse e da ansiedade em policiais 

militares. 

 Descrever estratégias preventivas aos sintomas de estresse e ansiedade em policiais 

militares. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

ESTRESSE E ANSIEDADE EM POLICIAIS MILITARES 

JONAS HENRIQUE OLIVEIRA MELO
1
 

               PROFA. Mª. TATIANE COUTINHO VIEIRA DE MELO
2
 

 

RESUMO 

 

 

Introdução: O presente estudo buscou avaliar a presença de estresse e ansiedade em policiais 

militares. A ansiedade é um sistema complexo de resposta comportamental, fisiológica, 

afetiva e cognitiva, em relação à ameaça, que se ativa ao antecipar acontecimentos ou 

circunstâncias julgadas como muito aversivas. O estresse é o estado provocado quando o 

indivíduo tem a percepção de estímulos que geram uma ativação emocional capaz de 

perturbar a homeostase. O estresse, assim como a ansiedade veem se tornando um dos 

principais problemas encontrados atualmente, afetando cerca de 15% da população. Partindo 

destes conceitos se observa que o policial militar se encontra em um constante estado de 

alerta, mesmo em seus momentos de descanso, vivendo diariamente, em risco iminente. 

Objetivos: Avaliar o índice de estresse e ansiedade em policiais militares; analisar as 

influências psicológicas do estresse e da ansiedade em policiais militares; discutir acerca de 

estratégias preventivas aos sintomas de estresse e ansiedade em policiais militares. Materiais 

e Métodos: O trabalho se desenvolveu através de uma abordagem qualitativa, de campo e 

descritiva. A pesquisa foi realizada na cidade de Patrocínio-MG, no 46° batalhão da polícia 

militar, com uma amostra em que os sujeitos são selecionados por acaso, assim foram 

selecionados 10 policiais militares. A coleta de dados foi feita através do inventário de 

ansiedade de Beck e um inventário de sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Após 

a aplicação dos instrumentos foi feito uma análise estatística descritiva dos dados expressa por 

gráficos e tabelas. Resultado e Discussão: Observa-se no decorrer do trabalho que o serviço 

do Policial Militar implica vários riscos no desempenho de suas atividades, o que acaba 

gerando estresse e outros problemas de saúde física e mental. Os pensamentos automáticos 

negativos perpassam o dia a dia do policial, a apresentarem sintomas de estresse e ansiedade. 

Os sintomas podem se manifestar nos aspectos físicos e psicológicos, assim em torno de 60% 

dos policiais apresentou estresse e ansiedade. Outro dado importante é que as mulheres 

apresentaram um grau mais elevado de estresse e ansiedade do que os homens. Esses 

resultados demonstram há necessidade de se pensar medidas preventivas que visem à 

qualidade de vida destes profissionais. Considerações Finais: Os níveis de estresse e 

ansiedade dos participantes foram significativos.  Portanto, destaca-se a importância de se 

propor medidas que ofereçam suporte psicológico à classe de policiais militares, pois eles 

enfrentam inúmeras dificuldades em sua rotina profissional, sensação constante de medo e 

perseguição se fazem presente rotineiramente no decorrer das atividades, agravando o estresse 

e ansiedade.  

 

Palavras-chave: ansiedade, estresse, policiais militares. 
 

                                                           
1
 Autor, Graduando em Psicologia pelo UNICERP. 

2 
Orientadora, Professora e Mestra do UNICERP. 
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ABSTRACT 
 
 

Introduction: The present study aimed to evaluate the presence of stress and anxiety in 

military police officers. Anxiety is a complex system of behavioral, physiological, affective 

and cognitive response to the threat, which is activated by anticipating events or 

circumstances judged to be very aversive. Stress is the state caused when the individual has 

the perception of stimuli that generate an emotional activation capable of disturbing the 

homeostasis. Stress as well as anxiety become one of the main problems currently 

encountered, affecting about 15% of the population. From these concepts it is observed that 

the military policeman is in a constant state of alert, even in his moments of rest, living daily, 

in imminent danger. Objectives: To evaluate the stress and anxiety index in military police 

officers; to analyze the psychological influences of stress and anxiety on military police 

officers; discussing preventive strategies for stress and anxiety symptoms in military police 

officers. Materials and methods: The work developed through a qualitative, field and 

descriptive approach. The research was carried out in the city of Patrocínio-MG, in the 46th 

battalion of the military police, with a sample for convenience, in which the subjects are 

selected by chance, thus were selected 10 military police. Data collection was done through 

Beck's inventory of anxiety and an inventory of symptoms of Stress for Adults of Lipp 

(ISSL). After the instruments were applied a descriptive statistical analysis of the data 

expressed by graphs and tables was done. Result and Discussion: It is observed in the course 

of the work that the Military Police Service involves several risks in the performance of its 

activities, which ends up generating stress and other physical and mental health problems. 

Negative automatic thoughts pervade the day-to-day of the policeman, presenting symptoms 

of stress and anxiety. Symptoms can manifest in physical and psychological aspects, so 

around 60% of police officers presented stress and anxiety. symptoms when dealing with 

stress. Had a higher degree of stress and anxiety than men. These results informed us of the 

need to think about preventive measures that aim at the quality of life of these professionals.  

Final Considerations:The participants' levels of stress and anxiety were significant. 

Therefore, it is important to propose measures that offer psychological support to the class of 

military police, as they face numerous difficulties in their professional routine, constant 

feeling of fear and persecutionare routinely present during the activities, aggravating stress 

and anxiety. 
 

Key words: anxiety, stress, military police. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

Para Azevedo (2017), a palavra polícia, sendo de origem latina e grega sempre 

expressa o sentido de governo. Desde os tempos mais antigos, a polícia serve como 

representação do governo para a proteção e ordem da sociedade. Desde seu surgimento no 

Brasil e ao longo da história veio sofrendo diversas mudanças e reestruturação. Hoje se 

apresenta como representante do Estado, no que diz respeito a ordem jurídica e pública, 

garantindo a proteção e a segurança dos cidadãos. Após a chegada da família real ao Brasil no 

Rio de Janeiro em 1809 surge a polícia militar estadual como se conhece atualmente, criando 

neste mesmo ano a guarda real que desde aquela época carregava um modelo militar de 

polícia subordinada ao ministério de justiça. Com o passar dos anos e a consolidação do 

império em 1831, se extingue os corpos policiais existentes abrindo espaço a dois deles, que 

são o Corpo de guardas municipais permanentes e o guarda nacional como complementares 

um do outro. 

O trabalho do policial militar é visto como uma atividade executada por um grupo 

social especifico, que partilha sentimentos dos quais se identificam com sua atividade de 

trabalho, sejam elas crenças, ideias ou meios baseados na concepção sobre o que é ser um 

policial (FRAGA, 2006). 

Clark e Beck (2010) pontuam que a psicologia relativa à emoção é rica em 

perspectivas diversas, inclusive opostas sobre a natureza e função das emoções humanas. 

Todos os teóricos da emoção que aceitam a existência das emoções básicas concordam em 

considerar o medo como uma delas. Como parte da nossa natureza emocional, o medo se 

produz como resposta adaptativa a uma ameaça percebida ou perigo para a própria segurança 

física ou psíquica. O medo adverte aos indivíduos de uma ameaça iminente e da necessidade 

de uma ação defensiva. Sem dúvida, o medo também pode ser mal adaptativo quando se 

produz em uma situação neutra ou não ameaçadora que é mal interpretada como sendo um 

perigo ou ameaça potencial. 

Nesse sentido, segundo Clark e Beck (2010) a ansiedade é um sistema complexo de 

resposta comportamental, fisiológica, afetiva e cognitiva, em relação à ameaça, que se ativa 

ao antecipar acontecimentos ou circunstâncias julgadas como muito aversivas, porque são 

percebidas como acontecimentos imprevisíveis, incontroláveis, que potencialmente poderiam 

ameaçar os interesses vitais de um indivíduo. Assim, a diferença entre medo e ansiedade 

consiste na idéia que o medo é um processo cognitivo que envolve “a avaliação de que há um 
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perigo real ou potencial em uma situação determinada”. A ansiedade é uma resposta 

emocional provocada pelo medo. Em consequência, o medo “é a avaliação do perigo e a 

ansiedade é o estado de sentimento negativo provocado quando se estimula o medo”. 

Muitas vezes não se tem consciência de que interpretamos de forma errada certas 

informações, com isso se desenvolve os pensamentos automáticos, eles fazem parte dos 

grandes números de pensamentos que temos no dia a dia, afirma Wright, Basco e Thase 

(2008), e ainda diz que esses pensamentos são do tipo privativos ou não declarados e ocorrem 

de maneira rápida à medida que identificamos os acontecimentos em nossas vidas. Pessoas 

com depressão ou ansiedade são abarrotadas por estes pensamentos distorcidos, podendo 

gerar reações emocionais que lhes causam sofrimento e comportamento disfuncional.  

O estresse consiste no estado provocado quando o indivíduo tem a percepção de 

estímulos que geram uma ativação emocional capaz de perturbar a homeostase, então o 

organismo promove um processo de adaptação, que se caracteriza pela produção de 

adrenalina, que conduz a inúmeras reações sistêmicas levando a alterações fisiológicas e 

psicológicas (MARGIS; PICON; COSNER; SILVEIRA, 2003). 

Assim, o estresse pode ser pensado como um desequilíbrio em relação ao que se 

espera dos trabalhadores com o que realmente eles conseguem fazer. Assim, como pode estar 

relacionado também com a alta carga horária de trabalho, condições ambientais, insatisfação 

salarial, problemas familiares, baixo controle sobre os processos dos quais executam, entre 

outros (OLIVEIRA; SANTOS, 2010). 

O estresse é um estado emocional em que condiciona o corpo a uma espécie de 

sistema de defesa, que estimula a produção de substâncias químicas capazes de proteger o 

indivíduo contra fatores externos que causam medo, insegurança ou confusão, estes 

sentimentos são expressos por mãos suadas, boca seca ou nó no estômago (OLIVEIRA; 

SANTOS, 2010). 

Diante dos estudos apresentados, este trabalho levantou o seguinte questionamento: O 

estresse e ansiedade afetam a qualidade de vida do policial militar? Acredita-se que o estresse 

e a ansiedade podem afetar de forma significativa a qualidade de vida dos policiais militares.  

Com base em Pereira (2016) podemos afirmar que pesquisas que abordam a temática 

demonstram grande importância, pois influenciam na vida social e produtiva do trabalhador, 

assim como sua própria qualidade de vida, além do aspecto publico envolvido. 
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3.2MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.2.1 Tipo de pesquisa 

 

 

Este estudo foi realizado em uma abordagem de pesquisa qualitativa e de campo e 

quanto aos objetivos de pesquisa descritiva, em que o principal objetivo foi investigar o 

estresse e ansiedade na vida do policial militar. 

Com relação ao conceito do que se venha a ser uma pesquisa descritiva Silva e 

Menezes (2005) afirmam ser uma busca que descreve as características de uma população ou 

estabelecimento de relações entre variáveis ou até mesmo fenômeno de um meio.  

A pesquisa se desenvolveu pelo estudo de campo para investigar a questão estudada e 

proporcionar uma análise qualitativa dos dados. A pesquisa de campo caracteriza-se pelas 

investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental se realiza coleta de 

dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (FONSECA, 2002). 

Agora, em se tratando de pesquisa qualitativa podemos destacar alguns pontos que a 

caracteriza como; hierarquização das ações de descrever, explicar, compreender, objetivação 

do fenômeno, precisão das relações entre o local e o global em determinado fenômeno, 

observação quanto a distinção do mundo natural com o social, respeito interativo com os 

pesquisadores quanto a busca por seus objetivos, seus dados empíricos, assim como suas 

orientações teóricas, a busca pela veracidade dos dados, e por fim oposição no qual se defende 

a idéia de um modelo único de pesquisa para todas as ciências (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). 

 

3.2.2 Cenário da pesquisa 

 

 

O estudo foi realizado na cidade de Patrocínio MG, atualmente conta com uma 

estimativa de 89.983 habitantes (IBGE, 2017). 

A pesquisa teve como foco os policiais militares atuantes na cidade. A coleta de dados 

foi realizada no 46° batalhão da polícia militar, situado na Avenida Marciano Pires Nº: 865 - 

Santo Antônio. 
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De acordo com as informações obtidas no site da instituição, o 46º Batalhão de Polícia 

Militar, foi criado pela Resolução nº 3.927, de 27/04/07 e instalado efetivamente, no segundo 

semestre de 2007. Após seis anos de sua criação, houve um importante passo para a 

corporação da cidade, que foi a liberação de recursos e o início da construção da sede do 46º 

Batalhão, onde está situado atualmente.  

 

3.2.3 Participantes da pesquisa 

 

 

A pesquisa foi realizada com uma amostra probabilística, em que os sujeitos são 

selecionados por acaso. Portanto, participaram 10 policiais militares, de ambos os sexos, com 

idades variadas, dependendo da disponibilidade dos mesmos, não houve critérios de exclusão 

como, tempo de serviço ou qualquer outra característica. Vale destacar que o número em 

questão corresponde a quase 10% do total de policiais da cidade. 

 

3.2.4 Técnica de coleta de dados 

 

 

Para realização da pesquisa foi solicitada uma autorização ao comandante geral do 46° 

batalhão de polícia Tenente Coronel Jabes Andrade Campos. Após ser autorizado (ANEXO 

A), o projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP – 

COEP/ UNICERP, quando obteve sua aprovação confirmada. (ANEXO B) 

Uma vez aprovado pelo COEP, o pesquisador fez o convite aos policiais militares a 

participarem da pesquisa. A abordagem aos policiais foi feita em horário de trabalho, na 

própria instituição em que trabalham, foram apresentados os objetivos, a explicação e as 

informações referentes ao método de pesquisa, foi entregue ao participante o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).  

Os dados foram coletados por meio da aplicação do inventário de ansiedade de Beck 

(BAI) (ANEXO C) e o inventário de sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) 

(ANEXO D). 

O inventário de ansiedade (BAI) contém 21 itens, que são afirmações que descrevem 

sintomas de ansiedade, distribuídos em medidas escalares de 4 pontos avaliadas com 0 - não; 

1- levemente; 2 - moderadamente e 3 - gravemente, assim o convidado participante marca as 

alternativas, que possui sintomas que o incomodaram, na última semana. A escala apresenta 
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escores, que podem classificar a intensidade da ansiedade em mínimo, médio, moderado e 

grave (CUNHA,2001citado por PAWLOWKI, 2007). 

O ISSL tem como objetivo principal identificar e avaliar se o entrevistado está sob 

estresse, e em qual das fases ele se encontra, assim como também identificar se a origem 

desse sentimento vem de fatores psicológicos ou físicos (Lipp, 2000). Esse instrumento pode 

ser aplicado em um prazo de 15 a 20 minutos e possui três quadros, que compõem as fases do 

estresse. Os sintomas listados são próprios a cada uma das fases do estresse, no quadro 1 é 

listado 3 sintomas psicológicos e 12 físicos e o participante marca F1 ou P1 em relação aos 

sintomas que experimentou nas últimas 24 horas. Já o segundo quadro é composto por 5 

sintomas psicológicos e 10 sintomas físicos, marca-se com F2 ou P2 os sintomas vivenciados 

pelo participante na semana que antecedeu a aplicação do teste. E por último, o terceiro 

quadro é estruturado por 11 sintomas psicológicos e 12 físicos e o participante assinala F3 ou 

P3 para os sintomas experimentados por ele no mês que antecedeu a aplicação do teste. O 

inventário totaliza 19 itens de ordem psicológica e 37 itens de sintomas físicos, diferenciando 

apenas em sua severidade e intensidade.  

 

3.2.5 Procedimento de análise dos dados 

 

 

Após a aplicação dos instrumentos foi feito uma análise estatística descritiva dos 

dados expressa por gráficos e tabelas. 

As escalas foram corrigidas de acordo com a padronização dos manuais estabelecida 

pelos autores. Assim, o escore da BAI permite que se classifiquem os níveis de ansiedade 

quanto à sua intensidade (tabela 1). Portanto, para se obter o escore total é preciso somar os 

valores de cada item, que varia entre 0 e 63 pontos e caso tenha o indivíduo marcando mais de 

uma alternativa, considera se o escore mais alto para se obter o escore total (CUNHA, 2001). 
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Tabela 1: Classificação do nível de ansiedade na BAI 

 

Nível de Ansiedade Escores 

Mínimo 0 – 10 

Leve 11 – 19 

Moderado 20 – 30 

Grave 31 – 63 

                                     Fonte: CUNHA, 2001. 

 

Para a correção do ISSL, segundo Lipp (2000) é preciso somar todos os sintomas 

marcados no quadro 1A (F1), juntamente com os do quadro 1B (P1), e em seguida os pontos 

do quadro 2A (F2), juntamente com os do quadro 2B (P2), assim como também os do quadro 

3A (F3) com os do quadro 3B (P3). Feito a soma da pontuação, o diagnóstico pode ser feito se 

qualquer dos escores atingirem os limites determinados (maior que 6 no quadro 1, ou maior 

que 3 no quadro 2, ou ainda maior que 8 no quadro 3), sendo que para qualquer um destes 

casos o diagnóstico para o estresse é positivo. 

 

3.2.6 Questões éticas 

 

 

Esta pesquisa está de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

a qual estabelece as diretrizes para a pesquisa envolvendo seres humanos. O mesmo foi 

submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP (COEP/UNICERP) e a 

coleta de dados, somente ocorreu após aprovação do COEP/UNICERP e da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre após Esclarecimento. 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.3.1 Perfil sociodemográfico dos participantes 

 

 

A amostra foi voluntária e contou com a participação de 10 policiais militares atuantes 

na cidade. Os participantes foram de ambos os gêneros, sendo sete homens, o que corresponde 

a 70% da amostra e três mulheres representando 30%.Quanto à idade dos participantes 90% 

se distribuíram entre 25 e 35 anos e 10% entre 36 e 45 anos. Em relação ao estado civil 60% 

dos respondentes são solteiros, 30% são casados e 10% são divorciados. No que diz respeito à 

hierarquia70 % tem a patente de soldado, 20% de cabo e 10% de sargento. A seguir, a tabela 2 

mostra as informações sociodemográficas: 

Tabela 2: Informativo referente ao gênero, idade, estado civil e patente dos participantes. 

 

Variáveis  Freq. % 

Gênero   Feminino 3 30 

 Masculino    7 70 

 Total 10 100 

    

Idade 25 a 35 anos 9 90 

 36 a 45 anos 1 10 

 Total 10 100 

    

Estado civil Solteiro 6 60 

 Casado 3 30 

 Divorciado 1 10 

 Total 10 100 

    

Patente Soldado 7 70 

 Cabo 2 20 

 Sargento 1 10 

 Total 10 100.0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.3.2 Resultado da Escala de Ansiedade de Beck 

 

Quanto aos resultados do inventário de Ansiedade de Beck podemos observar o gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Escala de Ansiedade de Beck  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação à ansiedade 60% da amostra apresentou um escore mínimo, com média de 

4,16. Em torno de30% dos policiais militares apresentaram ansiedade leve com uma média de 

escore de15,66, 10% da amostra apenas, apresentou escore 22 caracterizando ansiedade 

moderada e nenhum dos participantes apresentou ansiedade grave. Resumindo 40% da 

amostra apresentou algum nível de ansiedade. 

A ansiedade possui três componentes. O primeiro deles, os aspectos fisiológicos são 

expressos pelas sensações físicas como palpitações, tremores, tontura, náusea, entre outros. O 

componente cognitivo da ansiedade diz respeito ao processamento da informação, assim os 

pensamentos ansiosos se relacionam a previsões de acontecimentos ruins futuramente. O 

componente comportamental possui dois aspectos importantes: 1. O que o indivíduo faz ao se 

sentir ansioso e 2. A evitação comportamental, que consiste em não fazer algo que deixe o 

sujeito com medo ou se manter afastado de condições das situações ansiogênicas (CLARK; 

BECK, 2010). 

Há evidências que confirmam que os indivíduos apresentam maior risco de 

desenvolver um transtorno de ansiedade caso experimentem previamente crises de angústia, 

transtornos do sono ou preocupações obsessivas que não são suficientes para satisfazer os 

critérios diagnósticos, em outras palavras são casos subclínicos. A inquietação é uma 

característica da ansiedade generalizada e é mencionada pela maioria de indivíduos não 

60% 

30% 

10% 

Mínima

Leve

Moderada
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clínicos que expressam preocupações em relação ao trabalho, estudos, finanças, família e 

outros (CLARK; BECK, 2010). 

A presença de um transtorno de ansiedade, a inclusão de sintomas ansiosos, se associa 

com uma redução significativa da qualidade de vida, assim como do funcionamento social e 

laboral. Em uma revisão de meta análise de 23 estudos observou se que todos os indivíduos 

com transtornos de ansiedade experimentavam resultados de qualidade de vida 

significativamente mais pobre, que as amostras controle. Os indivíduos com um transtorno 

perdiam mais dias de trabalho e apresentavam índices elevados de dependência econômica, 

que se manifesta por algum tipo de auxílio, por incapacidade, desemprego crônico e ajudas 

sociais. Dados os efeitos pessoais e sociais adversos dos transtornos de ansiedade, os custos 

econômicos da ansiedade são substanciais, tanto no que diz respeito aos custos diretos com os 

serviços como aos custos indiretos por perda de produtividade (CLARK; BECK, 2010). 

 

3.3.3 Resultados do Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp 

 

 

O ISSL apresentou um coeficiente alfa de Cronbach de 0,91 sendo possível avaliar que o 

instrumento possui um alto nível de confiabilidade. Para analisar a relação da frequência de policiais 

que apresentavam sintomas de estresse, foram empregadas a frequência e porcentagem, e estes dados 

podem ser observados na Tabela 3. 

 

Tabela 3– Frequência de estresse em policiais militares 

 

Sintomas de estresse Freq. % 

Policiais com estresse 6 60 

Policiais sem estresse 4 40 

Total 10 100 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Verificou-se através do Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp que 60% dos 

policiais militares pesquisados apresentaram estresse 40% não exibiram estresse. Costa (2017) 

reforça que a profissão de policial militar é uma atividade de alto risco, uma vez que esses 

profissionais lidam, no seu cotidiano, com a violência, a brutalidade e a morte. Estudos 

apontam que os policiais estão entre os profissionais que mais sofrem de estresse, pois estão 

constantemente expostos ao perigo e à agressão.  
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Além das dificuldades diretas do trabalho, o policial militar enfrenta outros aspectos 

referentes à sua instituição. O policial enfrenta problemas como a alta carga de trabalho, 

problemas de infra-estrutura dos equipamentos, entre outros. Observa-se também que outros 

aspectos que refletem na saúde mental desses profissionais, tais como a hierarquia e a 

disciplina, pilares que tornam a organização policial complexa. (DANTAS, 2010)  

 

 

Tabela 4 - Fase do estresse em que se encontram os participantes  

 

Fases Freq. % 

Fase de Alerta                           -- -- 

Fase de Resistência                 5 90 

Fase de Quase-Exaustão         1 10 

Fase de Exaustão                      -- -- 

Total 6 100 

                Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os resultados aqui apontados corroboram resultados de outros estudos com policiais 

militares. Nos estudos de Muniz, Primi e Miguel (2007), Costa et al.(2007), Rosseti et al. 

(2008) e Lipp (2009) do mesmo modo os sujeitos estavam na fase de resistência do estresse. 

Nesta fase, o indivíduo busca a homeostase, no entanto, a sensação de falta de energia e as 

dificuldades cognitivas se acentuam, mas esta situação não é avaliada pelo sujeito como 

resultado de estresse exagerado. Neste momento, a pessoa procura resistir aos sintomas 

estressantes em vão e o organismo sofre prejuízos. Portanto, identificar os sintomas de 

estresse, nesta fase, pode sinalizar a necessidade de uma intervenção e evitar que o estresse 

evolua para fases mais graves trazendo ainda mais sofrimento e problemas de saúde 

(DANTAS, BRITO, RODRIGUES & MACIENTE, 2010). 

Em relação à diferença entre gêneros a tabela 5 mostra que 100% da amostra feminina 

de policiais apresentam um nível de estresse. 
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Tabela 5 – Freqüência de estresse entre gêneros 

 

Gênero Estresse Freq. % 

 Estresse 3 50 

Masculino Sem estresse 3 50 

 Total 6  

    

Feminino Estresse 3 100 

 Sem estresse 0 0 

 Total 3  

        Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No estudo de Costa, Accioly, Oliveira & Maia (2007) houve correlação entre estresse 

e gênero, apontando as mulheres como as mais atingidas. Kenney (2000 apud Maia et al 

(2007)afirma que mulheres entre 18 a 29 e de 30 a 45 anos apresentaram níveis mais altos de 

estresse relacionados às exigências familiares, profissionais e sociais. 

Também em relação à ansiedade há diferenças entre gêneros. As mulheres mostram 

uma incidência significativamente maior que os homens em relação aos transtornos de 

ansiedade. Com exceção do TOC em que os índices são aproximadamente iguais. As 

mulheres apresentam uma prevalência, ao longo da vida de 30,5% para algum transtorno de 

ansiedade, em comparação com 19,5% dos homens. Outros estudos epidemiológicos tem 

confirmado esta proporção de 2:1 de mulheres e homens no que diz respeito a prevalência dos 

transtornos de ansiedade.(CLARK; BECK, 2010). 

Em uma revisão sobre as diferenças de gênero nos transtornos de ansiedade concluiu 

se que as mulheres podem apresentar índices superiores de transtornos de ansiedade devido a 

um aumento de vulnerabilidade em relação a alguns fatores como 1. Maior afetividade 

negativa; 2. Padrões de socialização diferenciados em que as meninas são educadas para ser 

mais dependentes, pró sociais e empáticas; 3. Maior tendência à ansiedade generalizada com 

respostas a ansiedade menos discriminativas e mais supergeneralizada; 4. Alta sensibilidade a 

desafios ameaçadores e a pistas contextuais de ameaça; 5. Tendência a recorrer com mais 

frequência a evitação, a preocupação e a ruminação sobre as ameaças potenciais (CLARK; 

BECK, 2010). 
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Na tabela 6 é possível observar que 49,8% dos participantes apresentaram 

predominância de sintomas físicos e 33,3% demonstraram ter maior predominância de 

sintomas Psicológicos e 16,6% apresentaram tanto sintomas físicos, quanto psicológicos.   

 

Tabela 6–Estresse e prevalência de sintomas físicos e psicológicos 

Sintomas Freq. gênero 

Masculino 

Freq. gênero 

Feminino 

% amostra 

Total 

Físicos 1 2 49,8 

Psicológicos  1 -- 33,3 

Físicos/psicológicos 1 1 16,6 

Total  6 100 

         Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

De acordo com Lipp (2004) os sintomas psicológicos mais frequentes consistem em 

ansiedade, angústia, tensão, insônia, alienação, dificuldades interpessoais, preocupação em 

excesso, dúvidas quanto a si próprio, dificuldades para se concentrar em outros assuntos, que 

não tenham relação com o estressor, hipersensibilidade emotiva, ira e dificuldade para relaxar. 

Já os sintomas físicos que ocorrem com maior freqüência são a tensão muscular, aumento da 

sudorese, taquicardia, hipertensão, compressão da mandíbula, ranger de dentes, náuseas, mãos 

e pés frios e hiperatividade. 

A maioria dos participantes, ou seja, uma freqüência de cinco pessoas (90%), que se 

encontram estressados estão na fase de resistência (tabela 5), fase que segundo Lipp (2001) 

ocorre quando a fase de alerta é sustentada por longos períodos, com isso o organismo entra 

em ação para evitar o desgaste total, nesta fase o indivíduo fica mais vulnerável a vírus e 

bactérias. A fase de resistência envolve um enfraquecimento do organismo devido aos 

constantes estímulos estressantes e uma incapacidade de respostas adaptativas do corpo, 

favorecendo sintomas como distúrbios do sono e descontentamento. 

Observa-se que apenas um participante (10%) se encontra na fase de quase-exaustão, 

nesta fase de acordo com Lipp (2000) há um aumento de ansiedade, pois a tensão excedeu o 

limite, o indivíduo começa a produzir cortisol em grande quantidade, em consequência disto 

suas defesas imunológicas são destruídas, iniciando assim o processo de adoecimento dos 

órgãos que tiverem uma maior vulnerabilidade genética.  

Compreender o estresse, além de seus sintomas manifestos e suas fases auxilia no 

enfrentamento do mesmo, tendo em vista que evitar seu aparecimento é impensável. Contudo, 
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é possível conciliar atitudes e comportamentos mais adequados frente a situações comuns 

como atividades físicas, alimentação saudável e relaxamento (SILVA, 2010). 

 

3.3.4 Estratégias Preventivas aos Sintomas de Estresse e Ansiedade 

 

 

Segundo Tavares (2010), os sintomas do estresse como a ansiedade podem se 

manifestar nos meios vivenciados pelo indivíduo, como no âmbito familiar podem surgir os 

primeiros problemas no distanciamento da família, quando o trabalho toma mais tempo e por 

muitas vezes, o policial chega em casa tarde pela alta jornada de trabalho e não consegue ter 

um momento de relaxamento ou laser, mostrando ser sempre mais rígido e de pouco afeto. 

Pode-se destacar ainda que os sintomas possam influenciar em outros âmbitos como no social, 

profissional e pessoal. Portanto, observa-se que muitas vezes o Policial que os fatores listados, 

anteriormente, acabam por influenciar em sua qualidade de vida.  

Lipp (2000) destaca estratégias contra sintomas excessivos do estresse, uma boa 

alimentação, momentos de relaxamento como atividades de respiração, filmes leitura e etc; 

exercícios físicos também são fundamentais na diminuição dos sintomas de estresse, manter 

sempre uma estabilidade emocional, ter pensamentos e atitudes positivas no dia a dia, muitas 

vezes questionando os pensamentos automáticos, controlar a pressão e ansiedade e 

desenvolver uma qualidade de vida saudável em algumas áreas, como na social, afetiva, 

profissional e ligadas a saúde.      

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define qualidade de vida como a percepção 

do indivíduo a sua posição na vida, em vários contextos. Estas percepções se dão desde o 

bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, assim como os relacionamentos sociais, 

como família e amigos, além disso a saúde, a educação e tudo aquilo que afeta a qualidade 

individual da vida de cada um (Andrade; Souza; Minayo, 2009). 

Segundo Girard; Feix (2016)outra estratégia muito eficaz na prevenção de sintomas de 

estresse e ansiedade seria a mindfulness. O conceito de mindfulness se desenvolveu na antiga 

filosofia oriental e afirma que: 

 

De acordo com o conceito clássico de Mindfulness, a manutenção da atenção 

e da consciência de forma intencional faz com que os praticantes 

desenvolvam estados de consciência refinados. Esses estados de consciência 

facilitam a observação de quais gatilhos mantém os eventos mentais mal 

adaptativos, facilitando a possibilidade de que os praticantes aumentem os 

adaptativos e reduzam os mal adaptativos (BARROS, 2013, p.15). 
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O método busca uma redução do sofrimento, fazendo com que o indivíduo questione, 

busque pensamentos negativos, visando encorajar o desenvolvimento de qualidades positivas, 

ajudando na identificação de si mesmo, refletir diariamente sobre em um melhor bem estar, 

desempenhando uma consciência das próprias ações.  Em 1979 Jon Kabat-Zinn fundiu 

técnicas orientais como a meditação, a medicina comportamental, em que auxiliava tanto em 

transtornos de ansiedade, quanto no estresse. Nesse sentido, usou como auxiliar a Terapia 

Cognitiva Comportamental, entretanto, nesta abordagem o indivíduo não tinha que 

enfrentar/modificar seus sentimentos/pensamentos negativos, mais sim, compreende-los 

(GIRARD; FEIX, 2016). 

 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De todos os policiais militares que participaram do estudo, 60% apresentam um nível 

de estresse e ansiedade.  O Policial Militar enfrenta diversas dificuldades como, por exemplo, 

sua rotina de trabalho estressante, dificuldades emocionais, medo e angústia pela incerteza de 

cada dia, despertando pensamentos e sentimentos que influenciam em seu comportamento e 

em sua qualidade de vida. 

Buscou-se descrever estratégias preventivas em relação ao estresse e ansiedade, 

conjugando a importância de se investir em qualidade de vida ligados a saúde física e 

psicológica visando uma boa alimentação, sono reparador, atividades relaxantes e de lazer, 

entre outros. 

Deve-se pontuar também que apesar da amostra corresponder a uma parte da 

corporação, os dados chamam a atenção para a necessidade de cuidados pontuais e 

preventivos em relação à ansiedade e estresse em policiais militares. Além de estudos mais 

vastos que possam abrir caminho para novas perspectivas nessa área. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS/ CONCLUSÃO 

 

 

Considera-se então que a partir dos estudos constata-se que o estresse assim como a 

ansiedade afetam não só o desempenho do policial militar na execução das atividades diárias, 

mas também vai afetar de forma negativa seu meio social, assim como sua qualidade de vida. 

Observa-se como visto no decorrer do trabalho que o serviço do Policial Militar 

implica vários riscos no desempenho de suas atividades, o que acaba gerando estresse e outros 

problemas de saúde física e mental. Os pensamentos automáticos negativos perpassam o dia a 

dia do policial, a sensação constante de medo e perseguição se fazem presente rotineiramente 

no decorrer das atividades, agravando o estresse e ansiedade. 

Todo o desenvolvimento do trabalho dos policiais se situa no campo dos serviços 

públicos, ou seja, no meio público com isso muitas vezes, o individuo não consegue ter 

momento de lazer e relaxamento em sua vida. Além de serem agentes defensores da 

sociedade, vão sempre conviver com a violência exercida sobre eles de modo concreto ou 

imaginário.  

Cerca de 60% dos policiais militares apresentam um nível de estresse e ansiedade. O 

Policial Militar enfrenta diversas dificuldades como, por exemplo, sua rotina de trabalho 

estressante, dificuldades emocionais, medo e angústia pela incerteza de cada dia, despertando 

pensamentos e sentimentos que influenciam em seu comportamento e em sua qualidade de 

vida.  

Buscou-se discutir estratégias preventivas em relação ao estresse e ansiedade, 

conjugando a importância de se investir em qualidade de vida ligados a saúde física e 

psicológica visando uma boa alimentação, sono reparador, atividades relaxantes e de lazer, 

entre outros. 

 Deve-se pontuar também que apesar da amostra corresponder a uma parte da 

corporação, os dados chamam a atenção para a necessidade de cuidados pontuais e 

preventivos em relação à ansiedade e estresse em policiais militares. Além de estudos mais 

vastos que possam abrir caminho para novas perspectivas nessa área. 

Fica aqui minha sugestão para a possibilidade de uma continuação dos estudos na 

aérea, em que pode se considerar um número de participantes maior, ou então, voltar o olhar 

para as mulheres pois como foi visto no trabalho as mulheres desempenham diversas funções, 
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e sofrem de ansiedade e estresse mais que os homens, devido aos múltiplos papéis designados 

a ela e isso gera mais adoecimento.  
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