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                                                        RESUMO 

 

O trabalhador/servidor policial tem papel de relevância na manutenção da lei e da 

ordem pública no controle das regras sociais, expondo-se a diversas patologias, 

tendo como conseqüência licença por doença, aposentadoria e óbito precoce. Neste 

sentido, este estudo tem como objetivo identificar comportamento de saúde e 

doença em um grupo de policiais militares de Cuiabá, Mato Grosso. Trata-se de um 

estudo exploratório, com abordagem quantitativa descritivo em um grupo de 

quarenta e quatro (44) policiais militares que aceitaram participar desta investigação. 

Um questionário anônimo foi aplicado e análise de frequência simples realizada.  

Verificou-se que as maiores proporções são jovens na faixa etária 20 a 30 anos, 

residem com familiares, raça/cor parda, curso superior completo, renda entre 6 a 10 

salários mínimos, adeptos de uma religião católica, com menos de dez anos como 

trabalhador/servidor policial, 97,7% consideram o trabalho estressante, 27,3% 

necessitou de licença médica. Em relação a saúde e doença observou relatos de 

diagnóstico médico de colesterol/triglicérides, hipertenso. Não houve nenhuma 

afirmação de diabetes, mas positividade para Transtorno Psiquiátrico Menor (SRQ-

20) e alcoolismo (CAGE) e 95% dos participantes afirmaram prática de esportes. O 

fato do servidor/trabalhador exercer suas atividades laborais expostos a estresse 

constante, bem como, evidencias de adoecimento mental. Necessárias ações de 

prevenção, de controle visando o combate ao acometimento das doenças crônico 

transmissíveis, especificamente as mentais, bem como, garantir o direito a saúde 

deste grupo de trabalhadores/servidores policial, conforme os direitos humanos 

previstos na Constituição Brasileira de 1988. 

 

 

Palavras-chave: Direito a saúde, Servidor/trabalhador Policial, Doenças crônicos 

não transmissíveis, Saúde Mental, Segurança pública. 



ABSTRACT 

 

 

At present, the high levels of crime and violence, has reached the citizen from 

different age groups, social class. In this context the employee/Server COP has 

relevance role in maintenance of law and order in the control of social rules, exposing 

themselves to various pathologies, resulting in sick leave, retirement and early death. 

Thus, this study aims to identify the health-disease process in a group of military 

police from Cuiabá, Mato Grosso. This is a subject of social relevance, because it 

involves the issue of labor of those servers associated with chronic non-

communicable diseases, mental and occupational health. This is an exploratory 

study, with descriptive quantitative approach in a group of 44 (44) military police who 

have agreed to participate in this investigation. An anonymous survey of auto-fill was 

applied and simple frequency analysis performed. It was found that the highest 

proportion are young people aged 20 to 30 years, race/color, full degree, income 

between 6 to 10 minimum wages, supporters of a Catholic religion, with less than ten 

years as an employee/officer server, 97.7% consider stressful work, 27.3% required 

medical license. In relation to the health-disease process noted reports of medical 

diagnosis of cholesterol/triglycerides, hypertension. There was no statement from 

diabetes, but positivity for psychiatric disorder (SRQ-20) and alcoholism (CAGE) and 

95% of the participants stated sports. The fact of the server/employee perform their 

labour activities exposed to constant stress, as well as evidence of mental illness 

need becomes prevention, control aimed at combating chronic communicable 

diseases involvement, specifically the mental, as well as to ensure the right to health 

of this group of workers/police servers as human rights to health according to the 

Brazilian Constitution of 1988. 

 

Keywords: Health Law, server/employee Officer, chronic non-communicable 
Diseases, public safety 
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INTRODUÇÃO 

 

A Segurança Pública é uma atividade pertinente aos órgãos estatais, busca a 

proteção à cidadania nos limites da lei, através da prevenção e controle da 

criminalidade/violência, é exercida pelos Polícias Militares  aos quais competem as 

atividades de polícia ostensiva e preservação da ordem pública (MATOS, 2013).   

O policial militar em suas funções ocupacionais do cotidiano tem papel 

relevante no cumprimento dos princípios, regulamentos conferidos pela sociedade 

que tem a violência como um grande desafio a ser enfrentando constantemente.    

A violência atual difere da violência que caracterizou o homem histórico e 

para preservar a sociedade, o Estado dispõe de uma estrutura para o cumprimento 

de sua função de segurança a todo cidadão e instituições que compõem as relações 

sociais de produção. No entanto, no momento atual, a segurança pública vem 

sofrendo com uma realidade que aponta para o crescimento frequente e contínuo 

das mais diversas formas de violência e criminalidade dificultando assim a garantia 

de segurança e bem estar à população, pelo contrário a população em geral vive 

com a sensação de medo e insegurança devido a qualquer cidadão poder se tornar 

vítima de crime em qualquer momento de sua vida (PONCIONI, 2005).  

A rigidez em que as normas sujeitas ao militar/servidor/trabalhador, bem 

como, a complexidade do seu labor em tratar com situações de conflito que a 

criminalidade, a violência, a falta das condições de trabalho, a insuficiência do apoio 

psicológico dado pela instituição que presta serviços, o expõe ao processo de 

adoecimento físico e mental. 

Necessário se faz o conhecimento sobre aspectos da saúde do trabalhador 

policial quanto às doenças crônicas não transmissíveis, saúde mental e 
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comportamento do uso de álcool. Nesta perspectiva, este estudo em como objeto o 

conhecimento de aspectos da saúde e doença do trabalhador policial militar, com 

relevância tecnocientífica que compreende ações de prevenção, adoecimento físico 

e psíquico, relevância social (servidor saudável), econômica que abrange gastos 

elevados com internações (COSTA e FARIAS 2015).  

As questões sobre a saúde e doença do servidor/policial militar ainda é de 

pouco conhecimento o que torna relevante este estudo que coaduna com os 

preceitos da Constituição Brasileira de 1988 quanto ao direito do homem à saúde e, 

com certeza irá contribuir para promoção e proteção da saúde com menos riscos a 

saúde física, mental e social dos policiais militares. 
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CAPÍTULO I - REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1. Trabalhador policial: Estado Democrático de Direito e a Segurança Pública 

 

A sociedade brasileira encontra-se cada vez mais acuada e insegura com a 

criminalidade e a violência urbana. O fato é que nos últimos anos estes fenômenos 

vêm crescendo no país, e o Estado não tem encontrado estratégias eficientes para 

minimizar este quadro.  

A segurança pública, de acordo com previsão expressa na norma 

constitucional, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, devendo ser 

prontamente exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. Ocorre que a segurança pública tornou-se um problema 

sério de Estado, e arrasta consigo repercussões sociais preocupantes 

(FENSTERSEIFER, 2015). 

Desse modo, a ineficiência do Estado colabora com o sentimento de 

insegurança e de medo na sociedade, aumentando a preocupação dos cidadãos, 

baixando-se os níveis de tolerância social, criando-se obsessão pela vigilância e 

investimentos em segurança privada, além de fortificar-se o desejo de segregação.  

Para Gauer (2011), as sociedades pós-modernas podem ser definidas como 

sociedades do caos, isto porque as desigualdades sociais, a pobreza, o descontrole 

de políticas públicas de segurança, a omissão estatal no cumprimento de suas 

funções primárias, a ideologia da política econômica, tudo isso aliado à 

concentração urbana, provoca um quadro propício para a eclosão da violência, em 

todas as suas formas e matizes. 
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Conforme Miranda (2005), quando o poder público se ausenta da 

comunidade, inviabilizando o funcionamento de um posto de saúde, de uma escola 

pública, de uma delegacia de polícia, ou até mesmo de circular uma linha de ônibus 

nas zonas da periferia, abre-se espaço para que se instale o poder paralelo do crime 

organizado.   

Este fator justifica-se num primeiro momento pelo fracasso estatal na 

prestação de serviços públicos, e num segundo momento, pela disseminação da 

cultura do medo, divulgada diariamente pelas diversas fontes midiáticas, televisivas 

e jornalísticas do país, onde as notícias do crime e da violência são vendidas para a 

sociedade, incutindo-se inquietações e in-seguranças generalizadas.  

A difusão da cultura do medo tornou-se tão eficiente que atinge nos dias 

atuais até mesmo cidadãos residentes em regiões onde a criminalidade e a violência 

sequer existem, mas que, em função dos melodramas midiáticos, assustam. 

Nesse ínterim, Shecaira (1995), traz uma indagação importante: A quem 

realmente interessa a difusão e a propaganda da insegurança? Para o autor, a 

difusão do medo, da “paranoia” e da sensação de insegurança interessa somente 

àqueles sujeitos que exploram a criminalidade e não estão interessados em resolver 

os motivos determinantes da violência.  

Com base nesta afirmação, acredita-se que, por trás da divulgação repetitiva 

do crime feita pelos meios de comunicação, existe um interesse comercial muito 

mais amplo do que se imagina, quer dizer, além dos interesses comerciais da venda 

da notícia, há um grande intento em aumentar o pânico social, isto porque o pânico 

social também gera lucros, portanto, faz parte de um grande ‘negócio’.  

Com tantas tragédias sendo anunciada tendenciosamente, a sensação de 

medo passa a ser constante, além de justificar as razões pelas quais a sociedade 

vive presa dentro de suas residências cercadas por grades, seguranças, alarmes e 

câmeras de monitoramento. Como consequência desses apontamentos, vê-se a 

sedimentação e o fortalecimento da mercantilizarão da segurança pública, 

impulsionada pela indústria da vigilância privada, que passa a tratar oportunamente 

da segurança como mercadoria, como produto de lucro, caracterizando um dos 

negócios mais rentáveis na atualidade.  
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O sentimento de insegurança decorre do sentimento de ausência de proteção 

social. O sentimento de segurança deriva do sentimento de proteção, de estar 

protegido e, obviamente, não existe aparato de segurança humano ou tecnológico 

que possa efetivamente, de modo onipresente, garantir a segurança das pessoas. 

De acordo com Huggins (2010), um grave problema ocorre quando policiais 

geralmente na ativa, criam e gerenciam suas próprias empresas de segurança. Além 

de violarem a legislação, estas empresas de segurança criam conflitos de interesses 

e lealdades entre o serviço público e o privado.  

Efetivamente, muitas empresas de segurança são gerenciadas a partir de 
repartições policiais. Isso coloca os donos das empresas de segurança 
privada e aqueles que trabalham para eles na posição contraditória de 
serem pagos para trabalhar na segurança pública e, ao mesmo tempo, 
ganharem dinheiro com seu esvaziamento (FENSTERSEIFER, 2015, p. 
109). 

 

Entende-se que neste caso mencionado pela autora, cria-se uma situação 

controvertida e perigosa, qual seja, pessoas que deveriam trabalhar em nome do 

Estado e prestar um serviço exclusivo para a sociedade, não o fazem, prejudicando 

o andamento regular de todo um sistema público de segurança. Além disso, eles 

ganham duas vezes, em um primeiro momento por trabalhar para o Estado – 

receber um salário – e num segundo momento, por explorar o segmento privado, um 

grande paradoxo formado. Além do mais, a saúde fica comprometida em 

decorrência do excesso de horas trabalhadas na semana/mês, bem como, a 

qualidade do trabalho prestado. 

 

1.2.  O Estado Democrático de Direito 

 

A Constituição brasileira de 1988 diz em seu art. 1°, que a República 

Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito, ou seja, que o Brasil, além 

de ser um Estado Democrático, também é um Estado de Direito.  

O Estado de Direito está centrado na figura do Estado Moderno, sendo a lei a 

principal fonte de padronização das relações de convivência entre as pessoas, onde 

o principio de legitimação da sociedade política se assenta (LEAL, 2001). 
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O Direito é o mecanismo do Estado que passa a adjetivá-lo, servindo como 

instrumental conformador sob determinados contornos. Fica claro que o Estado é de 

Direito não apenas por constituir- se como uma ordem jurídica qualquer, mas 

também porque ele apresenta uma limitação axiológica valorativa. 

O Estado de Direito surge, então, vinculado a uma percepção de hierarquia 

das regras jurídicas, com o objetivo de enquadrar e limitar o poder do Estado pelo 

Direito. Dessa forma, submete-se a um regime de direito, quando a atividade estatal 

apenas pode desenvolver-se utilizando um instrumental regulado e autorizado pela 

ordem jurídica, enquanto que os cidadãos têm a seu dispor mecanismos jurídicos 

aptos a salvaguardá-los contra uma ação abusiva do Estado (MORAES, 1998). 

Esses mecanismos que caracterizam um regime democrático são os direitos 

humanos e fundamentais, onde: 

Um governo ou sociedade democrática é aquele, [...] que conta e mesmo 
define, a partir das relações de poder estendidas a todos os indivíduos, com 
um espaço político permanente de interlocução, demarcado por regras e 
procedimentos claros, que estivamente assegurem o atendimento às 
demandas públicas da maior parte da população, elegidas pela própria 
sociedade [...](LEAL, 2001, p. 198). 

 

Apesar disso, deve-se ter em conta que o Estado de Direito não é o mesmo 

que Estado Legal, haja vista que este constitui o Estado do império da lei herdado 

da Revolução Francesa, o qual dava preponderância ao Parlamento e aos eleitos 

pelo sufrágio universal no sistema político e de elaboração de normas. 

Posteriormente, a doutrina submeteu a lei ao Direito e confiou o Estado de Direito ao 

controle do Judiciário (DALLARI, 2001) e .constrói-se sobre três pontos 

fundamentais: a supremacia da vontade popular, a preservação da liberdade e a 

igualdade de direitos (DALLARI, 2013). 

Logicamente, tais pontos estão intimamente ligados à idéia de democracia e 

têm por base os principios da maioria, da igualdade e da liberdade. 

Há de considerar, que o Estado Democrático de Direito preconizado pela 

Constituição brasileira, reúne os principios do Estado Democrático e do Estado de 

Direito, não como simples reunião formal dos seus elementos, mas porque releva 

um conceito novo que os supera, na medida em que hcorpora um componente 

revolucionário de trans-formação destatusquo. Esse novo conceito não é mera 
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promessa de organizar tal Estado, pois o art. 1° já está proclamando e fundando o 

referido. 

Assim, com esse Estado Democrático de Dreito, a Constituição brasileira de 

1988, 

[...] abre as perspectivas de realização social projunda pela prática dos 
direitos sociais que ela inscreve e pelo exercício dos instrumentos que 
oferece à cidadania e que possibilita concretizar as exigências de um 
Estado de justiça social, jundado na dignidade da pessoa humana (SILVA, 
2012, p. 116). 

 

No Estado Democrático de Direito o principio da legalidade é um principio 

basilar, sendo de sua essência subordinar-se à Constituição, fundando-se na 

legalidade democrática. Nesse tipo de Estado, a lei deve ser destacada com 

relevância, não apenas em seu aspecto formal, mas, principalmente, em seu 

aspecto material, pois deve influir na realidade social, exercendo uma função 

transformadora da sociedade. 

Além deste principio, há outros que também devem ser observados. São eles: 

o principio da constitucionalidade, o principio democrático, o sistema de direitos 

fundamentais, o principio da justiça social, o principio da igualdade, o principio da 

divisão dos poderes e o principio da segurança jurídica. Esses princípios, dispersos 

pela Constituição, concretizam a ideia nuclear do Estado de Direito, de sujeição do 

poder a princípios e regras jurídicas que garantem às pessoas e cidadãos liberdade 

e igualdade perante a segurança (CANOTILHO, 2003). 

Assim, o Estado Democrático de Direito centra-se em duas ideias básicas, ou 

seja, o Estado limitado pelo direito e o poder estatal legitimado pelo povo. Estes 

posicionamentos permitem passar ao ponto seguinte no qual mostrar-se-á a 

importância da sociedade participar mais e assumir a sua parte junto como Estado 

que é o primeiro responsável pela preservação da ordem e segurança pública. 

 

1.3. O Estado como Responsável pela Política de Segurança Pública  

 

Conforme Rodrigues (2016), o Estado até nos dias atuais aparece armado de 

um poder do qual só ele é titular, que lhe permite falar e atuar superiormente em 
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nome e por conta da sociedade, detendo a capacidade de dominar e reduzir as 

resistências individuais. 

Todo poder precisa associar-se à violência como um modo de impor sua 

vontade e o Estado, além de controlar recursos materiais substanciais e deter 

legitimidade, tem o monopólio da força, reserva para si em nome da coletividade. E 

sendo a atividade policial o espectro mais visível do poder superior do Estado 

moderno, pode, facilmente, incorrer em violações aos direitos fundamentais dos 

indivíduos. 

 Nos dias atuais a muitas discussões sobre (in)segurança pública. Chega a 

ser apontado pelas pesquisas como um dos primeiros problemas que devem ser 

enfrentados pelo Estado. No entanto, a polícia como um todo, mas em especial a 

policia  militar, é muito cobrada, é muito contestada, pois esta é responsável pela 

preservação da ordem pública.  

Toda essa cobrança deve-se ao fato de que a população está se sentindo 

insegura, pois já não possui mais a sensação de segurança necessária ao 

desenvolvimento da personalidade do homem e ao progresso da sociedade. Isso 

ocorre porque a expectativa do perigo e a iminência do risco retiram do ser humano 

toda a possibilidade de ele ocupar a sua mente com outros pensamentos, que não a 

sua própria segurança. 

Para a vida em sociedade, esta necessidade básica não se refere apenas à 

garantia do direito à vida e à integridade física das pessoas, mas reflete-se também 

em todos os setores da atividade humana, nas áreas social, econômica e política, 

onde o homem deseja realizar-se. 

De tal sorte, toma-se imperioso verificar que dentre as necessidades 

humanas encontra-se a da segurança, que sempre contribuiu para maior 

aproximação dos homens, visto terem saído do estado de natureza com o intuito de 

viverem em paz e harmonia, firmando um pacto social tendo em vista o seu 

interesse comum.  

Enumera a existência de cinco objetivos que podem ser chamados de 
necessidades fundamentais, quais sejam: as fisiológicas, de segurança, de 
participação, de estima e de autorrealização. É por isso que, no entender 
desse autor, esses objetivos fundamentais estão relacionados entre si 
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apresentam-se numa hierarquia de importância ou permanência. Isso 
significa que o objetivo mais premente monopoliza a consciência e tende 
automaticamente a organizar a mobilização das diversas faculdades do 
organismo. As necessidades menos prementes ficam reduzidas ao mínimo, 
sendo esquecidas ou negadas (MASLOW, 1980, p. 365). 

 

Nota-se que o autor estabelece, para as necessidades fundamentais da 

pessoa, uma hierarquia onde as de caráter fisiológico estão em primeiro plano e logo 

após, as de segurança. Logicamente, tal disposição pode ser flexível, podendo o ser 

humano, ao sentir-se ameaçado, buscar, em primeiro momento, a sua própria 

segurança, em prejuízo daquela que deveria ser a primeira, pois: 

Uma vez que estejam razoavelmente satisfeitas as necessidades 
fisiológicas, surgem outras e que podemos chamar, de modo geral, 
necessidades de segurança. [...] Praticamente tudo parece menos 
importante do que a segurança (às vezes até as necessidades fisiológicas 
que, satisfeitas, parecem carecer de importância). Nesse estado - se for 
suficientemente extremo e crônico - o homem pode ser caracterizado por 
viver quase exclusivamente para a segurança (MASLOW, 1980, p. 344). 

 

Nesse contexto, entra a Administração Pública como um aspecto da atividade 

governamental, visto que esta se desenvolve num complexo político e está 

relacionada “com a execução das decisões da política governamental tomadas pelas 

pessoas que detêm a autoridade para a tomada de decisão no sistema político” 

(RODRIGUES, 2016, p. 55). 

Dessa forma, toda a atividade desenvolvida pela máquina estatal deve 

enfocar o objetivo maior do Estado, que é o de prover o bem comum da sociedade, 

incluindo-se nisso, a prestação de segurança pública. 

É nesse enfoque que o administrador público (todos aqueles que 

desempenham atividades no Estado) deve primar pelos interesses da instituição 

para a qual trabalha, mas sempre tendo em consideração prioritária, os interesses 

daqueles para os quais a organização trabalha, ou seja, a sociedade. 

Também, não se pode esquecer que: ao contrário das empresas autônomas, 

os órgãos tradicionais de governo carecem de continuidade, em virtude das 

mudanças políticas, e, que o mais imperioso requisito de qualquer estabelecimento, 

em confronto com os órgãos governamentais clássicos, ê o fato de depender muito 

de decisões tomadas no momento certo; em uma empresa, qualquer decisão errada 
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que se tome no momento oportuno, geralmente acarretará menos prejuízo do que 

uma boa decisão tomada tarde demais.  

Assim, se os avanços tecnológicos conseguidos até agora conduziram a 

humanidade a um desenvolvimento jamais sonhado, fizeram-na conhecer crises 

políticas profundas. E, uma dessas crises é o clima de insegurança generalizada 

que precedeu a pretendida abertura política, não como fruto da vontade dos 

governantes impostos à Nação, mas porque estes mesmos perceberam que, ante a 

pressão política e a falta de legitimidade do poder que exerciam, o único caminho 

era permitir o debate político e a participação de toda a sociedade na busca de 

soluções para o problema brasileiro.  

Uma política de segurança pública não deve apenas considerar as causas da 

criminalidade e da violência, mas deve também levar em conta os múltiplos fatores 

de sua percepção social, onde a saída correta passe, preferencialmente, por uma 

política pública pragmática, diferenciada e voltada para o futuro, onde devem-se 

mudar paradigmas e tentar compreender as verdadeiras dimensões dessa política 

de segurança pública, a qual não é o mesmo que somente uma política policial, mas 

sim, compreende uma política criminal, a qual, por sua vez, abarca não somente a 

efetividade policial, mas também as garantias constitucionais (HASSEMER, 1993). 

A política de segurança pública só fará algum sentido desde que haja uma 

verdadeira política interna bem definida, sincronizada e coordenada, e que as 

discussões sobre ela sejam pragmáticas, pois assim serão considerados não 

apenas o êxito e o fracasso dos efeitos desejados, mas também os efeitos colaterais 

não desejados, mas necessariamente causados.  

E, sendo pragmática, a política de segurança pública deve convencer-se do 

fato de que a criminalidade, mesmo a médio prazo, vai continuar existindo. Nessa 

política, deve estar classificada a forma de respeito, proteção e promoção dos 

direitos humanos. 

Mesmo sabendo da necessidade de uma política de segurança pública, as 

autoridades não estão muito preocupadas com tal situação e, conforme foi 

constatado, as pessoas "perderam a capacidade de estranhamento frente à 
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gravidade da patologia da violência e a ausência de politicas públicas de segurança”  

(FISCHMANN, 2000, p. 80). 

Para possibilitar a elaboração dessas politicas públicas de segurança, não 

podem ser esquecidas, sob hipótese alguma, as estatísticas criminais. No entanto, 

as prioridades e os métodos adotados, bem como a sua sistematização e 

divulgação, variam de um governo para outro, o que traz sérios prejuízos, pois 

impede construção da história dos determinados locais (CATÃO, 2009). 

Assim, analisando a questão da segurança do Estado e da sociedade civil, 

constata que a mesma deve passar da esfera privada para a pública, devido às 

necessidades tecnológicas e divisão do trabalho, que exige a especialização 

necessária nesta como em qualquer outra arte, e, ao contrapor a civilização da 

barbárie a partir da questão da segurança nacional, diz que “o primeiro dever do 

soberano é o de defender a sociedade da violência” (SMITH, 1981, p. 363).  

A polícia deve ter como objetivo manter o universal, contido no particular, de 

proteger, através da segurança, os interesses e as necessidades da sociedade civil 

(HEGEL, 1997). Para tanto é importante, o controle ou supervisão sobre a atividade 

policial é fenômeno relativamente recente em algumas sociedades. Nos Estados 

Unidos, as primeiras tentativas surgem na década de 1940, mas se consolidam 

apenas na década de 1970 em diante. Na Austrália, Reino Unido e Canadá, 

mecanismos de controle surgem nas décadas de 1970 e 1980. E na década de 

1990, países, como Índia, África do Sul e Brasil começam a incorporar processos de 

supervisão (RODRIGUES, 2016). 

Por tais colocações é que o Estado deve priorizar os resultados desejados 

pela sociedade civil e não o aumento do poder repressivo do Estado, em virtude de 

que a segurança pública transcende ao campo da atuação da polícia, seja ela militar 

ou civil, pois, caso ocorra um arrocho da atividade coercitiva do Estado via policia, 

certamente importará em relaxamento dos direitos humanos fundamentais.  

E, a segurança pública está a expressar um conjunto de garantias exigidas do 

Estado para a tutela de direitos fundamentais dos cidadãos, como a integridade 

física e a incolumidade do patrimônio. Sendo assim: 
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Pensar uma política de segurança pública, por decorrência, é conceber um 
conjunto complexo de ações governamentais nos marcos do garantismo o 
que, por obvio, extrapola, em muito, as melhores ações ao alcance das 
instituições policiais (ROLIM, 2000, p. 09). 

 

É nesse enfoque que os constituintes, ao elaborarem a Carta Magna de 1988, 

elencaram que “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio [...]” (BRASIL, 2010, p. 160). 

Como se sabe, um direito não se realiza por si só, e tampouco, o seu detentor 

dele usufrui, caso a força não o resguarde e o faça impor-se. Essa força emana do 

poder concedido pela sociedade ao Estado.  

Contudo, apesar de obrigação do Estado, a sociedade tem negado sua 

responsabilidade no tocante à segurança pública, pois está acostumada a encarar 

esta como mais um dos deveres do Estado: 

Se perguntarmos a qualquer pessoa, até mesmo para empresários, o que 
ela tem a ver com a educação, não todos, mas grande parte, dirá que isso é 
um problema do ministro, do secretário. Nossa história foi cunhada com 
essa lógica, porque não foram cidadãos que vieram para construir o país. 
Quem chegou foi a corte portuguesa, o Estado e, em torno desse Estado, 
se constituiu um arremedo de sociedade civil sempre dependente (SENNA, 
2009, p. 03). 

 

A colocação acima remete para a questão de que, no Brasil, inexiste, na 

população, a preocupação de que cada um é responsável pelo que acontece de 

público. Isso leva, muitas vezes, à noção equivocada de que o brasileiro é egoísta e 

individualista, o que não é verdade. As pessoas querem ajudar.  

O problema é que não sabem como, e porque os canais de participação ainda 

estão sendo construídos no país. Isso leva à situação de que “[...] as pessoas devem 

ter a consciência de que são de fato corresponsáveis e não devem continuar 

delegando essa responsabilidade somente para o governo. Devem ser abertos 

canais para as pessoas participarem” (SENNA, 2009, p. 04). 

Portanto, a performance do sistema policial brasileiro e qualidade da 

prestação de serviço são resultantes da que o tema segurança pública recebe nas 

decisões governamentais, as quais têm relação direta com o nível de 

profissionalização das instituições integrantes do sistema e a capacidade de estas 
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mobilizarem a sociedade, para que percebam a real amplitude do fenômeno e 

interfiram nas prioridades das decisões políticas. 

O conteúdo de uma política social não è simplesmente a definição legal do 
seu objetivo, nem o discurso tecnocrata que a justifique. Trata-se, 
primeiramente e antes de tudo, de um pleito, de uma questão disputada 
pelas diferentes forças sociais e dos interesses conflitantes (FALEIROS, 
2010, p. 18). 

 

Decorrente disso nota-se que, a sociedade brasileira nos últimos anos tem 

reclamado da sua segurança pública, mas, infelizmente, a agenda política não tem 

priorizado a atenção do governo para esse assunto, o qual toma decisões de forma 

fragmentada, demonstrando uma confusão da origem do problema, o que faz: 

[...] os governos tratarem a questão de segurança pública, somente na ótica 
policial, com um discurso de que a insegurança è decorrente da falta ou 
ineficiência policial. Fugindo com isso, de discutir o tema em uma visão mais 
abrangente, especialmente no que se refere à participação de todos os 
segmentos sociais e, da perspectiva da identificação de todas as causas 
que conduzem ao seu agravamento (GUIMARÃES, 2009, p. 74). 

 

Por isso, é preciso ter consciência de que a segurança não é um mero 

problema policial, nem uma responsabilidade exclusiva dos executivos federal e 

estadual, mas também um problema da sociedade, com implicações com múltiplas 

causas, dentre as quais as sociais, onde será necessário “identificar as parcelas de 

responsabilidade com a segurança, dos diversos setores e segmentos da sociedade 

organizada”, e as autoridades devem deixar de acreditar que “bom senso, boas 

intenções e intuição são suficientes para a formulação de políticas de segurança”, 

isto porque uma política de segurança pública pressupõe um conjunto de ações 

governamentais e que estas ações não podem ser reduzidas somente ao papel que 

a instituição policial pode desempenhar (SILVA, 2008, p. 15). 

Outro ponto a considerar é conforme Lazzarini (2008, p. 20), que “a polícia é 

um organismo político, embora jamais deva ser partidário. Muitos dos atos da polícia 

são eminentemente tradutores da política vigente”. No entanto, supõe-se que o bom 

trabalho policial é aquele desvinculado de motivos e objetivos políticos.  

Toda ação policial é política, variando em continuum, desde a polícia 
visivelmente a serviço do poder organizado [...]. até a dissimulação de seu 
relacionamento com o poder das ideologias de democracia e controle social, 
que afirmam transformar a polícia em mera extensão de um Estado neutro 
quanto a classes e do povo (HUGGINS, 1998, p. 10). 
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1.4. Cidadania e Direitos Humanos 

 

 Cidadania não é somente usufruir dos direitos assegurados pela Carta 

Magna- art. 1º, incisos II e III dignidade humana e outros direitos elencados, mas, 

uma pessoa que não tem acesso à participação política, à educação, a uma 

ocupação licita, à moradia, à saúde, á justiça e á segurança, não tem, a rigor, 

cidadania plena, vivendo num estado permanente de exclusão social e de 

insegurança, entregue á sua própria sorte. Este é, infelizmente, o quadro de parte 

significativa à população brasileira.  

Desse modo, receber e demandar os serviços de segurança pública 

representa um exercício de cidadania plena que, por outro lado, ao prestar tais 

serviços, exige-se do Estado, através de seu agente autorizado o policial, que 

também seja ele um cidadão, ou seja, um agente valorizado profissionalmente e 

capacitado para seu mister, pois se o policial, como cidadão, se ele próprio, no seu 

lar e no seu trabalho, não for assim considerado, como socializar uma ética e uma 

vertente profissional e pessoal, que não possui?  

Como diz Bobbio (1992, p. 11), “A democracia é a sociedade de cidadãos e, 

sem direitos dos homens reconhecidos e protegidos, não há democracia”.  

Ainda Balestreri: 

O policial é antes de tudo um cidadão, e na cidadania deve nutrir sua razão 
de ser. Irmana-se, assim, a todos os membros da comunidade, em direitos 
e deveres. Sua condição de cidadania é, portanto, condição primeira, 
tornando-se bizarra qualquer reflexão fundada na suposta dualidade ou 
antagonismo entre uma “sociedade civil” e outra (ainda que não 
declaradamente), “sociedade militar”. Essa afirmação é plenamente válida 
mesmo quando se trata de Polícia Militar, que é serviço público realizado na 
perspectiva de uma sociedade una, da qual todos os segmentos estatais 
são derivados. Portanto, não há, igualmente, uma “sociedade civil” e outra 
sociedade militar.  Ressalta ainda, e cremos que é um ponto importante 
para se compreender o “modus operandi” da policia hoje: A lógica da 
Guerra Fria, aliada aos anos de chumbo, no Brasil, é que se encarregou de 
solidificar esses equívocos, tentando transformar a polícia, de um serviço de 
proteção à cidadania, em ferramenta para enfrentamento do inimigo interno 
(BALESTRERI, 2003, p. 22 – 23). 

 

Mas, é preciso pensar em segurança pública e cidadania, conjugadas com 

direitos humanos, que é o grande referencial dos tempos modernos quando se fala 

da prestação de serviços pelos agentes públicos.  
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Ou seja, são aquelas ressalvas e restrições impostas ao Estado e seus 

dirigentes, que visam garantir e concretizar condições satisfatórias de vida- material, 

social, etc., aos governados. É, por exemplo, o art. 5º e seus incisos da CF/88. 

Constituem, assim, uma dimensão supra-positiva, pois antes de integrarem o 

ordenamento jurídico de um Estado, já pré-existiam como normas éticas no 

relacionamento social dos homens em comunidade. 

Com base nesse substrato histórico, a positivação desses direitos em sede 

constitucional e infraconstitucional, através de leis especiais, significa a garantia de 

livre e amplo acesso à justiça e aos demais bens materiais e imateriais da 

civilização, por todos, indistintamente.  Ainda, é de se observar que o Estado 

Brasileiro, nas suas relações internacionais, tem como norma básica o respeito à 

prevalência dos direitos humanos (CF, art. 4º, inc. II).  

Não se pode esquecer que a dignidade da pessoa humana constitui um dos 

fundamentos do Estado democrático de direito do Brasil, a teor do art. 1º, III, da 

nossa Carta Maior.  Mesmo que um país não seja signatário de determinado tratado 

internacional relacionado a Direitos Humanos, não está isento, entretanto, das 

sanções internacionais e dos organismos mundiais que zelam pelo seu 

cumprimento, tais como, ONU, Corte Internacional de Haia, etc., em caso de 

desrespeito, por ação ou omissão, a esses valores mundiais.  

Assim, a constitucionalização e a observância desses direitos fundamentais 

comentados têm a finalidade maior de defesa desses mesmos direitos face ao 

Estado, quando omisso ou violador deles, ou contrários à sua efetivação. 

Reconhecendo que com a Constituição Federal de 1988, instalou-se um Estado 

Democrático de Direito, com as garantias da dignidade da pessoa humana e dos 

direitos fundamentais, elencadas nos arts. 1º; 5º e outros da Carta Magna, ressaltam 

ainda: 

O Brasil passou a ratificar os mais importantes tratados internacionais 
(globais e regionais), de proteção dos direitos humanos, além de 
reconhecer a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos OEA 
e do Estatuto do Tribunal Penal Internacional... Entretanto, apesar desses 
avanços no plano normativo, o contexto nacional tem-se caracterizado por 
desigualdades e pela exclusão econômica, social, étnico-racial, cultural e 
ambiental, decorrente de um modelo de Estado em que muitas políticas 
públicas deixam em segundo plano os direitos econômicos, sociais e 
ambientais (BRASIL, 2010, p. 16). 
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Talvez seja interessante resgatar, em forma de síntese, a história da polícia 

no Brasil e sua importância e influência no cotidiano do cidadão, que com ela 

interage, direta ou indiretamente.  
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CAPÍTULO 2 - O CONTEXTO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO 

 

Neste crescente Estado à sesquicentenária Polícia Militar possui também o 

seu valor histórico e institucional, acompanhando a crescente dinâmica da 

sociedade e seu povo. A Polícia Militar se confunde com a própria história do Estado 

de Mato Grosso qual possui a sua forma cultural e original no contexto da 

Segurança Pública.  

Polícia é então, a organização administrativa (vale dizer da polis, da Civita, 
do Estado=sociedade organizada) que tem por atribuição impor limitações à 
liberdade (individual ou de grupo) na exata (mais, será abuso) medidas 
necessárias à salvaguarda e manutenção da ordem pública (AMARAL, 
2002, p. 55). 

 

A evolução da Polícia pode ser observada pelos seus testemunhos históricos 

de certa forma narrados e escritos através de literaturas. No Brasil o Estado do Rio 

de Janeiro é a pioneira em Polícia, qual foi ao longo anos construindo valores e 

culturas. Dentro desse contexto ilustramos os ensinamentos de Tavares (1993, 

p.58): “A cultura de uma organização não nasce com a sua fundação, ela é 

constituída ao longo do tempo, evolui com a história da organização e para que as 

pessoas se identifiquem com esta cultura é necessário a sua permanência na 

instituição por longo tempo.”. 

“A história da segurança pública em Mato Grosso começou efetivamente após 

um ano e sete meses da fundação do Arraial do Cuyaba ocorrida em 08 de Abril de 

1719, isto é, ainda no período do Brasil-Colônia quando nossa Instituição teve a sua 

origem em 06 de Novembro de 1720, quando da ocupação de cargo com finalidade 

policial-militar em função de comando com responsabilidade direta pela defesa local 

e manutenção da ordem legal e administrativa no Arraial do Cuyaba, fato endossado 
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e ratificado pela Coroa Portuguesa”. (PMMT- GÊNESE HISTÓRICA OFICIAL 

RESUMIDA). 

“Atualmente é tido, como ponto pacífico, que a Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso tem sua origem atribuída a Lei nº 30, de 05 de Setembro de 1835, da 

Assembleia Legislativa Provincial de Mato Grosso, que criou o Corpo Policial 

denominado “Homens do Mato”, em substituição daquela denominada outrora de 

Guarda Municipal Permanente, sendo que há evidências históricas que asseveram a 

origem da Polícia Militar quando da atuação no desempenho de atividades policiais 

de garantia da Segurança da população mediante o estabelecimento e a 

preservação de uma Ordem Pública comum a todos os cidadãos, já no século XVIII 

durante o período colonial sob a denominação de Ordenanças”.  

Nenhuma outra função estatal dispõe de tanta autoridade para intervir no 

cotidiano, na vida íntima, na privacidade, na autonomia e na integridade físico-

psíquica dos cidadãos. O poder manipulado pelo Estado-polícia conserva sempre 

reminiscências da força material, combustível permanente de abusos (RODRIGUES, 

2016). 

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso está distribuída para o 

cumprimento do seu dever constitucional em Batalhões de Polícia Militar (BPM), 

Regimento de Policiamento Montado (Rpmon) e Companhias Independentes de 

Polícia Militar (CIPM), distribuídos em quatorze Comandos Regionais (CRs) e um 

Comando Especializado (CESP); além de grupos integrados com outras forças de 

segurança ligados diretamente à Secretaria de Estado de Segurança Pública 

(SESP) e outros órgãos como o GAECO do Ministério Público (MP). 

 

2.1 Saúde e Doença  

            

 

A saúde e doença referem-se a “um processo social caracterizado pelas 

relações dos homens com a natureza (meio ambiente, espaço, território) e com 

outros homens (através do trabalho e das relações sociais, culturais e políticas) num 

determinado espaço geográfico e num determinado tempo histórico”. (TANCREDI; 

BARRIOS; FERREIRA, 1998, p.29). 
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A saúde além da conceituação da Organização Mundial de Saúde como 

perfeito estado físico, mental e social, e tem sido concebida como determinada por 

quatro dimensões: a biologia humana, o meio ambiente, o estilo de vida e o sistema 

de atenção à saúde.  

Terris propõe que se defina saúde como “um estado de bem-estar físico, 

mental e social, com capacidade funcional, e não somente a ausência de doença ou 

enfermidade” (Piedrola Gil, et. al.1991, p. 4).  É considerada, por este, mais 

operacional, conotando estar saudável com máximo bem-estar e capacidade de 

funcionar. 

Com o avanço de saberes e tecnologias que propiciaram o controle das 

doenças infecciosas e o declínio das taxas de mortalidade, as sociedades 

economicamente desenvolvidas, bem como as em desenvolvimento, passaram a 

apresentar um perfil de morbimortalidade em que ganharam relevância os agravos 

não transmissíveis. como, as incapacidades, limitações, além de informações sobre 

saúde mental e sobre comportamentos não saudáveis. 

 

2.2 Comportamentos não saudáveis relacionados à saúde  

 

Entre os comportamentos não saudáveis relacionados à saúde, está o uso 

abusivo de álcool, o sedentarismo, obesidade, entre outros, os quais constituem 

fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão, 

diabetes, entre outras (BENEVIDES, 2013). 

Há também de ressaltar que o álcool constitui uma das preocupações da 

saúde pública. “Estima-se que os danos ocasionados pelo consumo abusivo de 

álcool, incluindo doenças físicas como cirrose e traumas por acidentes 

automobilísticos correspondam a aproximadamente 1,5% das mortes” (LEITE, 2015, 

p. 12 – 13). 

De acordo com o CID.10 - Classificação Internacional das Doenças da OMS- 

Organização Mundial da Saúde da Organização das Nações Unidas, a bebedeira ou 

Intoxicação Aguda em geral, é produzida: 
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[...] por álcool ou outro produto, seria um estado consequente ao uso de 
uma substância psicoativa que compreende perturbações da consciência 
das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento, ou 
de outras funções e respostas psicofisiológica (OMS, 2003, p. 55). 

 

O alcoolismo é considerado uma doença e está relacionada a pessoas que 

bebem todos os dias de maneira compulsiva, uma vontade não controlada por 

bebidas alcoólicas, tornando incapaz de se estabelecer limites. O caso em questão 

pode observar que a bebida passa a ser o foco do doente, porém, a doença no 

militar muitas vezes é mal observada, pois os mesmos não admitem sofrer desse 

mal. 

O consumo de bebida alcoólica esta relacionado com a violência é o que 

descreve alguns autores, isso porque um dos comportamentos que surge com a 

ingestão de bebida alcoólica é o aumento da agressividade, como nos aponta 

Losovski (1998, p. 78) “Doses de álcool, de baixas a moderadas, também aumentam 

a incidência de uma variedade de atos agressivos, inclusive abusos contra o cônjuge 

e os filhos”.  

 

2.3 Transtornos Psiquiátricos Menores 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde mental das populações 

constitui um desafio do Século XXI. Ela constitui componente significativo na 

morbidade que demanda os serviços básicos de saúde (Lima, 2004). Estudos 

recentes estimam que entre 32% (Robins & Regier, 1991) e 65% (Wittchen & 

Perkonigg, 1996) dos adultos sofreram em algum momento da vida de um transtorno 

mental decorrente de diferentes formas de fobia, o abuso e a dependência de 

substâncias químicas, sobretudo álcool, os transtornos afetivos e a depressão. 

Segundo o Ministério da Saúde, são ações importantes no combate aos 

transtornos mentais relacionados ao ambiente de trabalho: medidas de controle 

ambiental, intervenção sobre condições de trabalho e questões éticas para prevenir 

os mesmos e diagnósticos precoces e tratamento dos trabalhadores acometidos, a 
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fim de reduzir o comprometimento à saúde e acrescentar quadros de morbidade e 

mortalidade (BRASIL, 2001; OMS 2001). 

O conhecimento dos transtornos mentais comuns entre trabalhadores no 

Brasil tem sido obtido através da aplicação de escala psicométrica Self-reporting 

questionnaire (SRQ 20), com ponto de corte 7/8 (WHO, 1994). O instrumento foi 

validado para a população brasileira por Mari e Williams (1986). Estudo recente de 

revisão da utilização do SRQ-20 concluiu que este instrumento, pela validade, fácil 

uso e adequada administração por trabalhadores leigos, apresenta qualidades de 

custo-efetividade que reforçam a indicação de seu uso em avaliação da saúde 

mental de comunidades (Harpham et al., 2003).   

 

2.4 Doença: crônicas não transmissíveis 

 

Doenças chamadas silenciosas são uma preocupação constante para a 

sociedade em geral, pois  quando  o  indivíduo  procura  um  médico  devido  á  

algum sintoma,  deve-se ao fato da mesma já estar em um nível “avançado”; isso 

ocorre tanto com a hipertensão arterial quanto com a diabetes mellitus; também 

conhecidas como  doenças  crônicas  não  transmissíveis  (BRASIL,  2011). 

A hipertensão arterial é a elevação dos níveis tensionais do sangue, quando o 

coração tem a necessidade de bombear uma quantidade maior de sangue pelas 

artérias e acelera seu ritmo, diversos fatores contribuem para o aparecimento  da 

hipertensão arterial como obesidade, uso excessivo de álcool, sedentarismo  e  a  

pré-disposição genética.  Indivíduos com pai e mãe hipertensos têm mais 

possibilidades de desenvolver a doença. (SBH, 2011). 

A diabetes é considerada uma doença genética e hereditária, é causada pelo 

aumento do açúcar ou glicose no sangue, em valores normais a glicose é benéfica 

ao corpo, entretanto, quando esse índice se eleva pode causar a diabetes que 

recebem diversas classificações  as  mais  comuns  são:  a diabetes  tipo 1,  

diabetes  tipo  2  e  gestacional.  Segundo a Internacional Diabetes Federation hoje 
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são mais de 371 milhões de pessoas no mundo que vivem com a diabetes, e cerca 

de 7 milhões de pessoas podem desenvolver a doença a cada ano. (IDF, 2012)  

Quanto à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) 

(HÁ), dados do Ministério da Saúde informa que esta constituem fatores de risco 

para as doenças do aparelho circulatório, afeta aproximadamente 22% da população 

brasileira acima de 20 anos, responsável por 80% dos casos de acidente vascular 

cerebral e 60% dos casos de doença isquêmica do coração, atingindo indivíduos em 

idade produtiva, tornando-os incapazes com aposentadoria precoces representando 

um problema de saúde pública. Sendo que as complicações mais freqüentes do DM estão o 

infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal crônica entre outros  (Brasil, 2001). Portanto, 

é relevante o desenvolvimento de investigações que mitiguem a exposição do 

trabalhador das diversas categorias profissionais  às diversas formas de adoecer.  



 

 

 

 

32 

 

 

 

 

CAPÍTULO III - OBJETIVOS 

 

3.1. Geral: 

  

Analisar características de saúde e doença de um grupo de policiais militares 

em Cuiabá, Mato Grosso.  

 

3.2. Específicos 

 

- Descrever o contexto dos participantes, as características 

sociodemograficas (sexo, faixa-etária, escolaridade, raça/cor, família, religião e 

renda) e de trabalho; 

- Identificar as características ocupacionais (tempo de serviço, condições de 

trabalho, faltas ao trabalho, licença médica, apoio psicológico); 

- Identificar uso de álcool, positividade para Distúrbio Psiquiátrico Menor; 

- Descrever comportamento de saúde (prática de esportes) e doenças 

crônicas não transmissíveis auto-referidas como diabetes, hipertensão, 

colesterol/triglicérides. 
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CAPÍTULO IV - METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de Estudo 

 

O desenho adotado para esta investigação foi o descritivo de caráter 

exploratório. Segundo Gil (2006) este tipo de estudo tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, objetivando a formulação de 

problemas mais precisos e ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.  

                                                                                                                                                                   

4.2. População de Estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida com grupo de policiais da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso (Batalhão Rondas Ostensivas Tático Móvel/PMMT, 

ROTAM), que aceitaram participar do estudo respondendo a um questionário 

estruturado (ANEXO I) que consiste em perguntas ordenadas, respondidas por 

escrito sem a presença do pesquisador. Dentre as vantagens deste instrumento, 

destacam-se as seguintes: ele permite alcançar um maior número de pessoas; ser 

mais econômico; a padronização das questões possibilita uma interpretação mais 

uniforme dos respondentes, o que facilita a compilação e comparação das respostas 

escolhidas, além de assegurar o anonimato ao participante (LAKATOS & MARCONI, 

2007).  
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4.3 O Instrumento 

 

Compõe-se o instrumento deste estudo de um questionário de auto- 

preenchimento, anônimo, composto de três partes:  

Em relação à saúde mental, utilizou para detecção de Distúrbios Psiquiátricos 

Menores, o Teste SRQ 20 - Self Report Questionnaire, trata-se de um questionário 

de identificação de distúrbios psiquiátricos em nível de atenção primária, foi 

desenvolvido por HARDING et al. (1980) e validado no Brasil por MARI & WILLIANS 

(1986). Neste estudo, com base em Vaissman (2005) o resultado for ≥ 7 (maior ou 

igual a sete respostas SIM) será considerada positividade para algum distúrbio 

psiquiátrico (sofrimento mental). 

 Para detecção de alcoolismo, aplicou-se o CAGE que é um instrumento 

validado no Brasil por Masur & Monteiro (1983). É composto pelas quatro seguintes 

perguntas: (1) Você já pensou em largar a bebida? (2) ficou aborrecido quando 

outras pessoas criticaram o seu hábito de beber? (3) se sentiu mal ou culpado pelo 

fato de beber? (4) bebeu pela manhã para ficar mais calmo ou se livrar de uma 

ressaca (abrir os olhos?). A presença de duas respostas afirmativas sugere uma 

indicação positiva de dependência de álcool.  

 

4.4 Metodologia de Aplicação do Instrumento 

 

O questionário foi aplicado pelo pós-graduando do Curso de Especialização 

em Políticas de Segurança Pública e Direitos Humanos (pesquisador 

responsável), no horário do intervalo do trabalho durante o mês de fevereiro de 

2017, o qual explicou sobre objetivos da pesquisa, deu ênfase há não 

obrigatoriedade da participação, e que nenhum participante será identificado.   
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4.5 Armazenamento critica e análise dos Dados   

 

A entrada dos dados utilizou-se do Programa Excel e a análise estatística 

pelo Programa SPSS, versão 20.  

A crítica quantitativa visou detectar e corrigir erros de digitação. Para tanto, 

cada questionário recebeu um número de identificação, evitando a duplicidade e 

facilitando a recuperação da informação. Alternativas em branco foram consideradas 

como não informou, de modo a manter a uniformidade na digitação dos dados. 

Foi realizada análise estatística descritiva quanto à frequência simples das 

questões (variáveis) em estudo (Anexo nº 1). 
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CAPÍTULO V - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram deste estudo 44 policiais militares, na sua maioria são do sexo 

masculino (92,9%), na faixa etária 20-30 anos, com nível superior completo, raça/cor 

parda, alguns são adeptos de alguma religião, com renda de 6 a 10 salários 

mínimos. 

   

Tabela 1 - Características sociodemográficas de grupo de trabalhador/servidor militar. 
Cuiabá - Mato Grosso, 2017. 

Variáveis N %* 

Sexo   
Masculino 39 92,9 
Feminino 03 7,1 

Faixa etária   
20 – 30 20 50,0 
31 – 40 16 40,0 
≥ 41 04 10,0 

Escolaridade   
Ensino Médio 10 22,7 
Superior incompleto 12 27,3 
Superior completo 17 38,6 
Pós-Graduação 05 11,4 

Raça/cor   
Branca 07 15,9 
Negra 08 18,2 
Parda 26 59,1 
Amarela 03 6,8 

Religião   
Sim 08 18,6 
Não 35 81,4 

Renda   
≤ 5 SM 13 30,2 
6 a 10 SM 23 53,5 
≥ 11 SM 06 14,0 

*A percentagem foi calculada com base no total de respondentes. Excluiu as não respostas. 
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A Figura 1 trata-se da idade média dos participantes, observa-se que maior 

concentração de participantes encontra-se na faixa etária 20-30 anos, tendo idade 

média de 31,2, DP ± 5,9. No entanto o participante mais novo tem 21 anos e o mais 

velho 45 anos. A idade mínima está dentro do regimento da PM-MT que estabelece 

18 anos de idade. Este dado chama atenção para um jovem ocupar uma função que 

exige amadurecimento requerendo da instituição a oferta de um preparo psicológico 

do ingresso.  

 

 

Figura 1 - Distribuição idade entre os grupos de trabalhador/servidor militar. Cuiabá - Mato 
Grosso, 2017. 

 

  

Tratando-se do aspecto familiar (Figura 2), observou-se que a maioria dos 

participantes reside com familiares, sendo que em menor proporção com 

companheiro (a). No, entanto observa-se que entre esse grupo, existem os que 

residem sozinhos. Essa situação chama atenção em virtude dos problemas que a 
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solidão pode estar ligada a saúde mental de qualquer pessoa, mais ainda a 

profissão do policial militar que tem como uma das suas exigências inúmeros 

sacrifícios, entre eles o lidar com a morte, uma constante seja dos criminosos, das 

vítimas e ou dos companheiros de trabalho. 

 

 

Figura 2 - Com quem reside grupo de trabalhador/servidor militar. 

 

A Tabela 2 apresenta o tempo de serviço prestado na PMMT pelos 

participantes desta pesquisa, em sua maioria (63,6 %) tem entre um a dez anos de 

serviço, consideram o seu local de trabalho adequado, (97,7%) dos participantes 

consideram o serviço estressante, todos os anos tiram férias (86,4%), exercem 

atividade remunerada (81,0%), numero de faltas (65,1%) não obtiveram nenhuma 

falta no serviço no ano de 2016, (70,5%) não se afastaram- se do serviço por 

doença e (79,5%) desconhecem se a instituição em que trabalha oferece algum tipo 

de apoio psicossocial. Dentre as variáveis ocupacionais a que mais chama atenção 

é a alta proporção dos que afirmaram ser o trabalho estressante, seguida, pela falta 

de apoio psicológico por parte da instituição militar. Em relação ao estresse, sabe-se 

que este termo fora usado na física, para traduzir o grau de deformidade sofrido por 

um material, quando submetido a um esforço ou tensão. Na medicina e ou biologia, 

significa esforço de adaptação do organismo para enfrentar situações ameaçadoras 

à sua vida e ao seu equilíbrio interno diante a pressões internas e ou externas e, 

devido às energias necessárias para esta adaptação ser limitada, o organismo entra 
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em esgotamento, coadunando com afirmativa dos participantes deste estudo, que 

merece estudo mais aprofundado para certificar se a situação estressante se 

relaciona ou não com as relações do ambiente do trabalho, tendo em vista ser fator 

associado às doenças mentais dos trabalhadores (FRANÇA e RODRIGUES, 2005).                                                                                                     

 

 

Tabela 2 - Características ocupacionais grupo de trabalhador/servidor militar. 
 

Variáveis N % 

Tempo serviço prestado PMMT   
1 a 10 anos 28 63,6 
11 a 20 anos 14 31,8 
≥ 21 anos 02 4,5 

Local de trabalho adequado   
Não 09 21,4 
Sim 33 78,6 

Considera seu trabalho estressante   
Não 01 2,3 
Sim 43 97,7 

Tira férias todo ano   
Não 04 9,1 
Sim 38 86,4 

Exerce outra atividade remunerada   
Não 34 81,0 
Sim 08 18,2 

Faltas no trabalho no ano 2016   
Nenhuma 28 65,1 
1 a 2 faltas 12 27,3 
3 ou mais faltas 03 6,8 

Afastamento do serviço por doença   
Sim 12 27,3 
Não 31 70,5 

A instituição em que trabalha oferece algum 
tipo de apoio psicossocial 

  

Sim 09 20,5 
Não 35 79,5 

 
 

A Tabela 3 nos apresenta o comportamento de saúde e morbidade entre os 

participantes desta pesquisa, (81,8%) Não tem Positividade Distúrbio Psíquico 

Menor (76,2%) não tem problemas com uso de álcool, (94,9%) não receberam 

algum tratamento para o uso de álcool, (95,5%) não receberam diagnóstico médico 
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de colesterol/triglicérides, (79,5%) não receberam apoio psicológico, na grande 

maioria não receberam diagnóstico médico positivo de diabetes, não são 

hipertensos, praticam atividade física e sua saúde em boas condições. 

 

 
Tabela 3 - Comportamento de saúde/morbidade entre grupo de trabalhador/servidor militar. 
Cuiabá - Mato Grosso, 2017. 

 

Variáveis N % 

Problemas com uso de álcool   
Sim 10 23,8 
Não 32 76,2 

Recebeu algum tratamento para o uso de álcool   
Sim 02 5,1 
Não 37 94,9 

Já recebeu diagnóstico médico de colesterol/ 
triglicérides 

  

Sim 02 4,5 
Não 42 95,5 

Já recebeu apoio psicológico   
Sim 09 20,5 
Não 35 79,5 

Já recebeu diagnóstico médico positivo de diabetes   
Não 43 100,0 

E hipertensão (pressão alta)   
Sim 04 9,3 
Não 39 90,7 

Prática de atividade física   
Sim 40 95,2 
Não 02 4,8 

Como você avalia sua saúde   
Boa 30 71,4 
Regular 11 26,2 
Ruim 01 2,4 

 
 
 

Além das doenças crônicas não transmissíveis, em geral, ser fator de 

observação pelo gestor institucional por se tratar de um grupo jovem na sua maioria 

com menos de 10 anos de serviços prestados a PM-MT, com elevada proporção de 

positividade para os Transtornos Psiquiátrico Menor (Figura 3), o que não acontece 

apenas com os participantes deste estudo, mas a outros trabalhadores que estão 

expostos no seu cotidiano laboral.  
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Entre as questões respondidas no SRQ-20 pelos participantes deste estudo, 

a maior proporção foi para: “Sente dores de cabeça frequentemente?” (22,7%), 

“Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias?” 

(13,6%), “Tem dificuldades no serviço (seu trabalho penoso ou causa sofrimento)?” 

(13,6%) e mais preocupante a existência de pensamentos suicida, pela questão 

“Tem tido  ideias de acabar com a vida?”, (6,8%). 

 

   

Figura 3 - Positividade para Transtornos Psiquiátricos Menores entre 
grupo de trabalhador/servidor militar. Cuiabá - Mato Grosso, 2017. 

 
 

Outra questão que chama atenção, fator de exposição às crônicas não 

transmissíveis, é o comportamento do uso de álcool entre os participantes, sendo 

que 28,3% afirmaram já ter tido problemas com o seu comportamento de uso de 

álcool. E a positividade de alcoolismo, verificou que entre 41respondentes, 06 (seis) 

responderam a duas ou mais afirmativas para as três questões do Cage, obtendo 

assim uma proporção de 14,63% de positividade para alcoolismo entre os 

participantes deste estudo. Na Figura 4, observam-se as proporções para cada 

questão do Cage. 
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Figura 4 - Positividade para Alcoolismo entre grupo de trabalhador/ 
servidor militar. Cuiabá - Mato Grosso, 2017. 

 

  

Embora os participantes tenham respondido a três das quatro questões do 

CAGE (Figura 4), os resultados estão acima (14,63%) dos encontrados por Nunes 

(2009), também com policiais militares em Cuiabá-MT, que foi de 13,2%. A elevação 

de proporção de positividade para o alcoolismo evidencia-se a pouca atenção dada 

à questão tão seria para a saúde física, mental e social deste grupo de participantes 

deste estudo. 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

Embora este estudo exploratório tenha limitações, entre elas, por ser 

transversal, ou seja, os dados fornecem dados do momento e não de causalidade, 

bem como, viés do entrevistador, ou seja, o aplicador do instrumento pertence à 

corporação da Policia Militar do Estado de Mato Grosso. No entanto, os dados 

obtidos e discutidos mostram o quanto os grupos de policiais participantes estão 

expostos ao adoecimento físico e mental.  

A realidade da exposição ao adoecimento dos policiais não é diferente do 

adoecimento dos policiais militares de outros Estados, nem suas causas são 

diferentes das identificadas por outros autores que tratam a questão em foco. No 

entanto, é importante salientar que a problemática da saúde mental e uso indevido 

de álcool já observada no estudo de Nunes (2009) se agravaram com o aumento de 

casos neste estudo. Sugere-se que a motivação pela gestão institucional ao uso do 

apoio psicológico que a instituição possui, assim como, a exposição a incidentes 

críticos, correlacionado com emoções negativas, mediados por ansiedade e criticas 

ao desempenho profissional, a dificuldade de ajustamento e a cultura organizacional 

de aceitação e encorajamento podem estar associados ao maior uso de álcool e a 

positividade ao Transtorno Psiquiátrico Menor. 

Por último, salienta-se que o Serviço de Atenção à Saúde do Policial Militar, 

com base, nos pressupostos da Saúde do Trabalhador que compreenda o 

servidor/trabalhador policial, enquanto sujeito aos impactos de sua atividade como 

seres humanos e sujeitos de direitos.  
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 1 
 

 
ANEXO I 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

NÚCLEO INTERINSTITUCIONAL DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA E 
CIDADANIA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS 

PESQUISA SOBRE SAÚDE DO POLICIAL MILITAR DE MATO GROSSO, 

NO BATALHÃO ROTAM 

Orientações acerca do preenchimento deste questionário: 
 

Este questionário faz parte de uma pesquisa desenvolvida pelo curso de 

pós-graduação pela Universidade Federal de Mato Grosso, que servirá de 

base para identificar aspectos relacionados a saúde dos Policiais Militares 

do Estado de Mato Grosso.,visando contribuir para com as ações de 

planejamento de  saúde desta população. 

 

VOCÊ NÃO DEVE COLOCAR SEU NOME NO QUESTIONÁRIO, 

pois ele é anônimo, ou seja, ninguém poderá saber quem respondeu cada 

questionário. 

É muito importante que você seja sincero e só responda depois de 

ler com bastante atenção as perguntas para garantir a validade dos dados 

 

Obrigado por sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUANAS E SOCIAIS 

NÚCLEO INTERINSTITUCIONAL DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA E CIDADANIA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS 
HUMANOS 

 

BLOCO: A – SÓCIO-DEMOGRÁFICO 
A 1. Sexo: 1 � Masculino   2 � Feminino  
  
A 2. Idade: ____ anos                
 
A 3. Marque com X a sua escolaridade 

1  Ensino fundamental incompleto 

2  Ensino fundamental completo 

3  Ensino Médio incompleto 

4  Ensino Médio completo 

5  Superior incompleto 

6  Superior completo 

7  Pós-Graduação:    �  Especialista      � Mestrado  �  Doutorado  � Pós-Doutorado 

 

A 4. Com quem vive: 
1 � Sozinho     2 � Companheiro    3 � Familiares   4 � Amigos    5 � Outros   
 
A 5. A cor de sua pele é:: 

1� Branca 2 � 
Negra 

3 � Parda  
  ou 
morena 

4 � Amarela 
       (oriental) 

5 
Vermelha 
        
(indígena) 

6 Não sabe 
 

7 Não quis 
informar 
 

 
A 6. Possui alguma prática religiosa?                     
1 � Não           2 � Sim    
A 7. Renda Mensal        

1 � Menor ou igual a 5 salários mínimos 

2 � Entre seis a dez salários mínimos 

3 � Acima de dez salários mínimos 

 

BLOCO B – VARIÁVEIS OCUPACIONAIS 
 
B 3. Há quanto tempo você trabalha na PMMT? _____ anos _____ meses 
B 4. Você considera seu local de trabalho na PMMT adequado? 1 �Não    2 �Sim Caso negativo, cite 
as inadequações: ________________________________________________________________ 
B 5. Considera seu trabalho estressante? 
1 � Não           2 � Sim 
B 6. Tira férias todo ano? 

1 � Não           2 � Sim     

  
B 7. Você exerce alguma outra atividade REMUNERADA?  
1 � � Sim         Se sim, qual carga horária semanal em horas: __________ 
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B 8. No ano passado, quantas vezes você precisou faltar ao serviço?  
1 � Nenhuma vez               2 � 1 a 2 vezes           3 � mais de 3 vezes    
 

BLOCO C – VARIÁVEIS SOBRE SUA SAÚDE 
 

Nº QUESTÕES Assinale com X uma 
alternativa 

9.1 Tem dores de cabeça frequentes? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.2 Tem falta de apetite? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.3 Dorme mal? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.4 Assusta-se com facilidade?  1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.5 Tem tremores de manhã? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.6 Sente-se nervoso (a), tenso (a) preocupado (a) 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.7 Tem má digestão? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.8 Tem dificuldade de pensar com clareza? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.9 Tem se sentido triste ultimamente? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.10 Tem chorado mais do que de costume? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.11 Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas 
atividades diárias? 

1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.12 Tem dificuldades para tomar decisões? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.13 Tem dificuldades no serviço (seu trabalho penoso ou 
causa sofrimento)? 

1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.14 Acha incapaz de desempenhar um papel útil em sua 
vida? 

1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.15 Tem perdido o interesse pelas coisas? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.16 Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.17 Tem tido  ideias de acabar com a vida? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.18 Sente-se cansado (a) o tempo todo? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.19 Tem sensação quê são desagradáveis no estômago? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

9.20 Você se cansa com facilidade? 1( ) 1(  ) 
Sim 

2 (  ) Não 

 
n. Teve a necessidade de se afastar do trabalho por doença nos últimos 2 anos?   
1 � Sim      2 � Não     Caso positivo, cite o motivo: ____________________________________ 
C11. A instituição em que trabalha oferece algum tipo de apoio psicosocial? 
1 � Sim      2 � Não      
C12.  Caso você faz uso de álcool constante recebeu algum tratamento ou aconselhamento pelo seu 
uso de álcool? 
1� Não      2� Sim         
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C13. No último ano, você teve algum problema pessoal pelo uso de álcool (tais como com familiares, 
amigos, no trabalho, com a polícia, ou algum problema emocional ou psicológico)? 

1� Não      2� Sim         
C14. Algum médico ou outro profissional da saúde já lhe informou que você é:  
1. Hipertenso ou tem pressão alta?          1 � Sim  2 � Não 
2. Diabético?                                          1 � Sim  2 � Não 
3. Colesterol       1 � Sim  2 � Não 
 

C15. Caso faça uso de álcool, alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida 
ou parar de beber? 

1� Não      2� Sim     

C16. As pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber? 
1� Não      2� Sim   

C 17. Você possui algum Plano de Saúde? 
1� Não    2� Sim             Caso positivo, qual?  ___________________________________ 
   
C18.  Você costuma consumir bebida alcoólica pela manhã para diminuir nervosismo ou ressaca?  
 1  � Não    2  � Sim    
C19. Caso consome bebida alcoólica, as pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de 
beber? 
1 � Não        2 � Sim   
C20. Você classificaria seu estado de saúde como: 
1 � Bom                  2 � Regular          3 � Ruim       4 � Não sabe       
   
C 21. Realiza atividades físicas?  
 1 � Não           2 � Sim                
 
 

MUITO OBRIGADO!!!. 
 

 


