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RESUMO 
 

Neste trabalho proponho-me a conhecer e estabelecer a relação entre a vulnerabilidade ao 

stress, à depressão e à agressividade nas forças policiais portuguesas, pois estes são elementos 

expostos, diariamente, a vários factores, vivenciando-os de forma diferente. 

Uma das profissões mais exigentes, a nivel fisico e a nivel psicológico, é fazer parte da 

força policial de Portugal. A nivel fisico porque, estes, têm um conjunto de respostas que lhes 

estão disponíveis e não as podem usar, tendo, muitas vezes a sua integridade física em risco. A 

nível psicológico porque estes estão, quase sempre, em contacto com situações desagradáveis, de 

desconforto, de stress e até mesmo traumáticas e violentas. (Aster, 2008)  

A depressão nos polícias portugueses tem sido mais estudada devido às condições de 

trabalho, pois este profissional é, constantemente, conduzido a uma maior área de 

vulnerabilidade diante da nossa nova realidade social. (Lazarus e Folkman, 1984) 

Desta forma, este trabalho pretende explicar o porquê dos indivíduos pertencentes às forças 

policiais terem uma maior vulnerabilidade ao stress, à depressão e, por consequência à 

perturbação de burnout. 

 

Palavras-chave: forças policiais, vulnerabilidade, stress, depressão e perturbação de 

burnout. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido à minha familiarização com alguns membros das forças policiais portuguesas 

decidi, no âmbito de um trabalho de curso, fazer uma breve investigação em relação ao porquê 

dos agentes de polícia serem mais vulneráveis ao stress, à depressão e, por consequência, à 

perturbação de burnout. Porquê o aumento do suicídio na população policial? Porquê o aumento 

de situações de perturbação de stress pós- traumático em agentes da polícia? Todas estas 

perguntas fizeram com que a minha curiosidade aumentasse. Após breve investigação conclui 

que existem três pressupostos básicos: o stress, a que a população policial está exposta 

diariamente, a agressividade, a que assistem nas mais diversas situações de ocorrência e por 

último, nalguns casos o excesso de zelo pela sua carreira profissional pode mesmo levar à 

depressão. (Vaz Serra, 2000). 

Desta forma, a vulnerabilidade pode progredir de maneira positiva ou negativa, dependendo 

de diferentes factores, como por exemplo a percepção e o significado que os indivíduos têm 

acerca dos recursos que possuem, as características pessoais, que permitem responder de forma 

eficaz ou não aos acontecimentos profissionais. (Vaz Serra, 2000). 

Avaliando a relação existente entre a vulnerabilidade ao stress e à depressão, esta tem uma 

correlação enorme, e segundo alguns estudos a depressão é uma patologia comum entre os 

profissionais da polícia. (Chen et al., 2006; He et al., 2005; Toch, 2002; Wang et al., 2010). 

Em relação à vulnerabilidade do agente policial à agressividade, e relacionando esta com o 

stress, nos mais diversos contextos, os agentes policiais estão, constantemente, sobre pressão. 

Estão sobre stress e agressividade no seu dia-a-dia enquanto profissionais, estão em stress na sua 

vida pessoal/familiar, muitas vezes devido às horas extras que têm de fazer no trabalho, o que 

lhes retira muita qualidade de vida e o que origina, muitas vezes a sua agressividade e por 

consequência leva à depressão do individuo. (Aster, 2008)  

 

 1. PERTURBAÇÃO DE BURNOUT NAS FORÇAS POLICIAIS PORTUGUESAS 

 

 1.1. CONCEITO DE BURNOUT 

 

Entre os riscos psicossociais associados ao trabalho, o burnout ou esgotamento profissional, 

identificado inicialmente no domínio dos cuidados médicos à pessoa, afecta todas as profissões, 
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todos os sectores de actividade, todas as organizações ou instituições tanto do sector privado 

como do sector público. 

O conceito de burnout apareceu nos anos 70 na sequência dos trabalhos de psicanalistas e 

psicólogos (Freudenberger, 1974; Maslach & Jackson, 1981). Este conceito vai para além da 

noção de stress profissional, contudo, a exposição prolongada a situações de stress profissional 

pode conduzir ao burnout. Não se trata mais de uma depressão, embora ela possa facilitar o 

surgimento de um burnout, ou um burnout possa evoluir para depressão. 

O burnout inscreve-se na vasta problemática do sofrimento (Dejours, 1998) e do mal-estar no 

trabalho, que continua a progredir num contexto marcado por importantes transformações da 

organização do trabalho, ligadas à implementação de novas formas de organização do trabalho e 

isto, no quadro de questões de ordem económica, política ou científica. 

Na literatura internacional, coexistem diferentes definições de burnout. Inicialmente, 

Freudenberger (1974) utilizou-a para descrever um estado de fadiga generalizada dos 

profissionais da saúde mental em contexto de trabalho. Ele descreveu o burnout como "um 

colapso, um esgotamento ou uma fadiga extrema, proveniente de uma solicitação excessiva de 

energia, de forças ou de recursos". Christina Maslach (1976) dá uma definição mais completa, 

incluindo o esgotamento físico e mental observado em todos os profissionais cujo trabalho 

implica um contacto contínuo com outras pessoas (pacientes, clientes, usuários). Para ela, as 

causas do burnout devem ser investigadas no ambiente e nas condições de trabalho. Mais tarde, 

Maslach e Jackson (1986) identificaram três dimensões da síndrome de burnout, que ainda são 

utilizadas na literatura científica: 

 • O esgotamento emocional, definido como um estado de fadiga, de falta de energia que 

pode manifestar-se tanto ao nível físico, emocional ou cognitivo; 

 • A despersonalização: representa, dependendo do caso, uma resposta negativa dirigida a 

outrem, uma perda de consideração pelos pacientes, os usuários, os colegas, os 

estudantes, os clientes, etc. Ela pode igualmente ser caracterizada pela impaciência, 

irritabilidade, perda de idealismo, cinismo, assim como por uma atitude de afastamento; 

 • E o sentimento de incompetência ou de não-realização que pode aparentar-se ao facto de 

avaliar o seu trabalho negativamente, de ter o sentimento de diminuição das suas 

competências, da sua eficácia. 

No entanto, não existe uma definição unívoca deste conceito nem uma metodologia 

universal para diagnosticar o burnout ou para o medir. É portanto difícil dar uma estimativa da 

sua prevalência entre os trabalhadores na Europa. Vários instrumentos de medida do esgotamento 

profissional (Maslach Burnout Inventory, Burnout Measure Short Version, Teste de 

Freudenberger, etc.) foram desenvolvidos com base na auto-avaliação pelos trabalhadores da sua 

percepção deste estado de mal-estar. Em geral, aquando da utilização destes questionários, a 
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população activa afectada pela prevalência de burnout representa quase 30% dos respondentes. 

No entanto, seria necessário realizar um estudo mais vasto para validar esta abordagem que se 

distingue dos inquéritos efectuados com base na auto-avaliação, como o Burnout Maslach 

Inventory (MBI). 

 Maslach e Leiter (2011) identificam seis domínios de desequilíbrio geradores de burnout 

para a vida na empresa, a saber: os valores, a equidade, o espírito de grupo, a remuneração, o 

controlo e a carga de trabalho.  

Schaufeli e Enzmann (1998) recensearam mais de uma centena de sintomas susceptíveis de 

estar associados ao burnout. Estes sintomas podem ser de natureza distinta: físicos (fadiga 

excessiva, insónia), emocionais (perda de auto-estima, depressão, ansiedade), interpessoais 

(dessocialização, impaciência, intolerância), atitudinais (descomprometimento organizacional) 

e/ou comportamentais (absentismo, diminuição da performance). 

Aquando da aparição deste conceito, e ainda hoje, as pesquisas orientam-se, portanto, para 

as profissões caracterizadas por uma relação de ajuda ao outro, como os enfermeiros, os médicos, 

as forças policiais (Jonckheer et al., 2010), os trabalhadores sociais, os professores, os auxiliares 

de apoio domiciliário. Todavia, Cintas e Sprimont (2011) indicam que na maioria dessas 

investigações, o burnout é objecto de uma gestão individualizada das condições de trabalho em 

termos de ‘distância certa’. Dito de outro modo, é ao indivíduo [ao trabalhador] a quem cabe 

preservar a sua saúde, evitando implicar-se em demasia na sua relação com o cliente, o paciente, 

o usuário, a fim de encontrar a boa distância para, simultaneamente, se proteger e fazer um 

trabalho de qualidade. Esta noção de distância certa refere-se à gestão da relação somente pelo 

indivíduo e, assim, evita colocar em questão a organização do trabalho. 

Para além das profissões caracterizadas por uma relação de ajuda, de contactos com os 

clientes ou usuários, torna-se evidente que o burnout pode agora envolver um amplo leque de 

trabalhadores. A individualização das condições de trabalho e da avaliação, as novas formas de 

organização do trabalho e os novos modos de gestão do pessoal conduzem à perda de sentido que 

as pessoas atribuem ao seu trabalho. Mais concretamente, o burnout é susceptível de aparecer 

quando o trabalhador se encontra na impossibilidade de fazer o seu trabalho como deveria ou 

como quereria fazer, em razão de constrangimentos do trabalho (sobrecarga de trabalho, 

imposição pela gestão de objectivos e/ou de resultados irrealistas, falta de reconhecimento, falta 

de apoio do superior hierárquico, diferença entre o trabalho "ideal" e o trabalho concreto) ou de 

recursos muito limitados que lhe são atribuídos. Cintas e Sprimont (2011) insistem que certos 

climas profissionais favorecem o burnout, em particular os que são marcados pela violência, 

como no caso das forças policiais. Ora, o relatório da Agência europeia para a saúde e a 

segurança no trabalho (EU-OSHA, 2011) coloca em evidência que a violência afecta entre 5 e 

20% dos trabalhadores europeus. Os autores deste relatório indicam também que a violência no 

local de trabalho ainda é mal reconhecida, apesar de ameaçar a segurança e o bem-estar dos 
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trabalhadores, quer se trate de pessoas vítimas de violência no exercício da sua profissão ou de 

práticas de gestão/de organizações do trabalho prejudiciais.  

O último inquérito europeu sobre as condições de trabalho (Eurofound, 2012) permitiu 

registar que na União Europeia: 

 • Mais de 2% dos trabalhadores foram objecto de violência física no quadro do seu 

trabalho durante o último ano; 

 • Mais de 10% dos trabalhadores foram objecto de violências verbais no trabalho durante 

o último mês; 

 • 5% foram objecto de ameaças e de comportamentos humilhantes durante o último mês; 

 • E mais de 4% foram objecto de intimidações ou de assédio no trabalho durante o último 

ano. 

 

 2. A VULNERABILIDADE AO STRESS E À DEPRESSÃO. 

 

 2.1. VULNERABILIDADE AO STRESS NAS FORÇAS POLICIAIS  

 

Segundo Ferreira (2000), o stress é um estado de tensão que causa uma ruptura no 

equilíbrio interno do organismo, isto é, um estado pleno de tensão patogénico do organismo. O 

corpo humano quando submetido a um período longo de stress sofre alterações na pulsação, na 

pressão sanguínea, problemas cardíacos e respiratórios, os seus sentidos ficam em constante 

alerta. Desta forma, se o comportamento fisiológico do individuo se altera é absolutamente 

normal que o comportamento sociopsicológico do individuo também se altere. O individuo pode 

não querer ficar sozinho, há uma aparente perda de interesse pelos outros, torna-se indeciso, são 

inconstantes nas suas emoções e sentimentos, torna-se, até mesmo, depressivo. 

Assim, o ritmo de vida de um agente policial é absolutamente stressante. O agente policial 

está num estado sucessivo de alerta e de pressão. Segundo Lima (2002) talvez seja a profissão 

mais complexa do mundo moderno. 

Desta forma, todos os indivíduos que pertençam às forças policiais, de uma ou outra forma, 

estão em permanente estado de stress. Ou porque vão fazer um horário da noite, em que há muito 

mais violência. Ou porque já estão a trabalhar há doze horas sem hora prevista para sair do 

trabalho. Ou até porque, numa situação mais banal, por vezes o vizinho do lado lhe vira a cara ao 

lado porque há o estereótipo de que os polícias fazem mal às pessoas, porque multam as pessoas, 

porque lhe impõe regras e, infelizmente, a nossa sociedade, a portuguesa, ainda não está 

preparada para essas regras.  
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Assim, cada vez existem mais indivíduos pertencentes às forças policiais portuguesas com 

Perturbação Aguda de Stress, Perturbação de Stres pós-Traumático e Perturbação de Burnout. 

 

2.2. VULNERABILIDADE À DEPRESSÃO NOS AGENTES POLICIAIS 

 

A depressão nos agentes policiais, no activo, tem sido estudada como um reflexo das 

condições de trabalho na contemporaneidade, pois este profissional é conduzido à uma zona de 

vulnerabilidade e de desconforto perante a nova realidade social.  

Na nova realidade do séc. XX, com os avanços económicos, sociais, tecnológicos, entre 

outros, surge também um aumento da violência, criminalidade, roubos, furtos e demais delitos, e 

com isso as forças policiais são forçadas a trabalhar em zonas de risco, estando em constante 

alerta, em muitas situações têm de trabalhar além do seu horário de serviço e em condições 

muitas vezes inadequadas. Wisner (1994) descreve que nesta realidade e situação, dos indivíduos 

pertencentes às forças policiais, as atividades induzem a Auto aceleração mental revelando 

possíveis sinais de sofrimento e perturbação psíquica. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2007) mostra que no mundo todo cerca de 

160 milhões de indivíduos ficam doentes por situações interligadas com o trabalho. 

Segundo Diniz (2007), há um descrédito da população em geral para aceitar que exista a 

depressão enquanto doença. Quando esta perturbação surge no contexto de trabalho, torna-se 

mais difícil a sua compreensão, sendo muitas vezes, vista de forma preconceituosa por chefes e 

colegas, fortalecendo a ideia de tabu e preconceito. 

 Poudinesco (2000) defende que o sofrimento psíquico da depressão se manifesta sob a 

forma de tristeza e apatia, que atinge o corpo e a alma. A depressão é definida pela 

predominância de pensamentos e sentimentos negativos, o que leva o individuo a uma menor 

capacidade de concentração e, por consequência, leva também, a uma menor eficácia nos 

trabalhos que realiza (Bahls, 2002). 

Já Moreno (2005) chama a atenção para as consequências de uma depressão de longa 

duração, pois altera em muito o desempenho no trabalho e a qualidade de vida do individuo, este 

fica constantemente angustiado, desanimado, desesperançado, com muita tristeza e confuso. 

Segundo Lafer (2006, p. 31) a depressão é um transtorno mental grave, de curso 

episódico, recorrente ou persistente ao longo do tempo, que traz prejuízos funcionais nas esferas 

psicológicas comportamentais, sociais, familiares e ocupacionais.  

O cansaço físico e mental e a falta de equilíbrio emocional conduzem o agente policial a 

assumir, nalguns momentos, atitudes inconsequentes durante situações confusas e perigosas, 

estando até mesmo o seu desempenho enquanto polícia estar condicionado.  
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Além do perigo potencial que a prática do policial acarreta para o próprio e para a 

população, a morte é uma realidade constante na vida desse profissional, visto que o mesmo 

precisa lidar com a morte das vítimas, dos criminosos, dos colegas de trabalho e com a 

possibilidade do próprio morrer a qualquer momento durante o confronto (Nuber, 1993). 

Desta forma, é extremamente importante que os indivíduos pertencentes às forças policiais 

tenham um ambiente familiar saudável e horas para descanso e lazer, pois, isto melhora bastante 

a qualidade de equilíbrio mental. 

O sofrimento psíquico pode ser percebido como uma variação entre as exigências do 

trabalho e a capacidade de resposta destes profissionais. Factores depressivos, num ambiente de 

trabalho onde existe violência, morte, cumprimento de ordens, longas jornadas de trabalho, onde 

os recursos são escassos, onde há insatisfação com a actividade e com o salário, todos os 

indivíduos podem ter; mas estes profissionais não só têm de conviver com a sua insatisfação de 

como também têm de conviver com a insatisfação, por exemplo, socioeconómica da população 

portuguesa. Quantos portugueses já pensaram de como será difícil e perturbador, para estes 

profissionais terem de, numa manifestação, por exemplo, acatar ordens dos seus superiores e 

fazerem uso da sua força sobre os manifestantes? Já pensaram de como esta situação é causadora 

de sofrimento e de confusão.  

Apresentar sentimentos depressivos é comum, especialmente após experiências ou, até 

mesmo em situações que afectam os sujeitos de forma negativa. Porém, se os sintomas penduram 

por mais de duas semanas sucessivas, deve-se procurar ajuda (Menezes e Nascimento, 2002). 

A depressão pode afectar os sujeitos de qualquer faixa etária, desde a infância à terceira 

idade, e se não for identificada e tratada, pode levar ao suicídio, uma consequência quem tem 

estado cada vez mais presente no interior dos quartéis da Guarda Nacional Republicana e da 

Policia de Segurança Publica (Bahls, 2002). 

 

3. CONSEQUÊNCIAS DO STRESS PROFISSIONAL 

 

3.1. CONSEQUÊNCIAS INDIVIDUAIS  

 

3.1.1. O Stress e a doença 

Como já referi anteriormente, as experiencias de stress, quando são prolongadas e 

acontecem de forma intensa provocam alterações a no funcionamento fisiológico do individuo 

que podem predispor e expor o individuo à doença. As doenças relacionadas com factores 

psicológicos do stress eram, em tempos, enunciadas como doenças psicossomáticas ou doenças 

psicofisiológicas. Desta forma, o termo psicossomático foi sofrendo algumas alterações 
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incluindo-se cada vez mais numa perspectiva biopsicossocial. Os factores psicológicos têm tido, 

cada vez mais, uma importância notória no individuo e tornaram-se de tal forma importantes que, 

em 1996, o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders of de American Psychiatric 

Association (D.S.M-IV) os classificou, pela primeira vez, não como doenças psicossomáticas, 

mas sim como Outros factores que podem ter foco de atenção médica. 

Assim sendo o stress é um fenómeno multidimensional e em todas as doenças, em graus 

diversos, possuem uma natureza psicossomática. Quando o individuo experiência o stress pode, 

desta forma, precipitar e aumentar a vulnerabilidade à doença de duas formas. A forma indirecta 

(em que os comportamentos adoptados pelo individuo e algumas das suas estratégias de coping 

limitam o aparecimento da doença) que diz respeito a situações agudas ou crónicas de stress, 

onde o individuo adopta ou acentua determinados comportamentos, que se encontram associados 

ao desenvolvimento de doenças, como por exemplo o aumento de consumo de álcool, tabaco, 

drogas, etc. Para além destes comportamentos aumentarem a probabilidade do aparecimento de 

doença física, estes podem também ser um grave problema pois aumenta a probabilidade da 

ocorrência de acidentes de trabalho, viação e domésticos. A forma directa é resultante das 

mudanças fisiológicas que o stress produz no organismo. Desta forma, existem diferentes áreas 

de doença física que são alteradas devido ao stress. Aqui vou apenas evidenciar dois tipos de 

perturbações: as gastrointestinais e as cardiovasculares. 

O sistema digestivo é dos mais afectados pelos efeitos do stress devido à acumulação dos 

efeitos nocivos do stress. Podem surgir várias perturbações entre elas estão as ulceras do 

estomago e do duodeno que surgem, principalmente, devido ao elevado nivel de concentração 

dos sucos gástricos produzidos e à redução das defesas naturais das paredes do estomago e do 

intestino. As ulceras estão constantemente associadas ao stress profissional, aos maus hábitos 

alimentares ou ao consumo excessivo de tabaco (Bishop, 1994). Para além de todos os maus 

hábitos associados ao stress também temos os factores emocionais como a hostilidade e a 

ansiedade, pois estas também aumentam as secreções digestivas (Sarafino, 1990; Bishop, 1994; 

Vaz Serra, 2005). 

. As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte dos países industrializados. 

Em alguns casos estas doenças estão associadas a situações de vulnerabilidade genética, mas 

também se encontram associadas ao estilo de vida adoptado pelo individuo, nomeadamente sob 

situações agudas ou crónicas de stress e através da activação biológica desencadeada nessas 

situações. Dentro dos factores psicossociais, para a origem de doenças cardiovasculares, a 

atenção da investigação tem-se debruçado sobre o comportamento emocional, nomeadamente o 

stress, a agressividade e a hostilidade (Miller, et al. 1982; Sarafino, 1990; Vaz Serra, 2005).  

As actividades profissionais associadas a elevados níveis de stress e tensão, têm impacto na 

pressão arterial, predispondo o indivíduo para as doenças cardiovasculares. Encontram-se 

associadas a elevados níveis de exigência profissional e a um baixo controlo pessoal sobre as 
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situações de trabalho. A hostilidade e a agressividade parecem também ser variáveis importantes 

em comparação com amostras de normotensos (pessoas com tensão arterial normal).   

No caso dos agentes das forças policiais, vários estudos têm verificado, tanto a nível da 

mortalidade como da morbilidade, a relação entre o stress profissional e as doenças físicas.  

Norvell e Belles (1993) avaliaram os efeitos do treino físico e emocional em agentes da 

autoridade, e a sua relação com a percepção do stress, a satisfação profissional e os sintomas 

físicos. Nestes programas de treino, durante 4 meses, utilizaram o fitness cardiovascular e 

verificaram relação significativa dos níveis do humor (ansiedade, depressão e hostilidade) e da 

sintomatologia física.  

Gershon, et al., (2002) verificaram relação entre a percepção de stress no trabalho, sintomas 

negativos de saúde (dor crónica) e factores de risco (consumo excessivo de álcool e 

comportamento agressivo), mas não encontraram relações significativas com a elevada pressão 

arterial e as doenças cardíacas. No entanto detectaram elevado risco de desenvolvimento de 

doença física.  

Bishop, et al., (2003) testaram o modelo de exigências – controlo do stress profissional, 

especificamente nas doenças cardíacas, monitorizando a pressão arterial, em agentes patrulheiros 

do sexo masculino. Na avaliação da pressão arterial, controlaram algumas variáveis, como a 

temperatura, o consumo de substâncias e drogas, e de alguns factores de risco, como o tabaco, a 

cafeína e a alimentação. Os resultados foram significativos a nível do modelo de exigências – 

controlo, ou seja, elevados níveis de exigência no trabalho e baixo controlo pelo indivíduo 

afectam negativamente a pressão arterial e está também associado com a hipertensão.  

Como verificamos, por diferentes vias o stress aumenta a vulnerabilidade biopsicossocial 

do indivíduo colaborando no aparecimento e desenvolvimento da doença física. Mas as 

consequências do stress a nível do indivíduo, ultrapassam a doença física. 

 

3.1.2. Consumo de Álcool e Drogas 

  

É do conhecimento geral que o stress faz aumentar o consumo de bebidas alcoólicas, do 

tabaco e de drogas ilegais. Não representando em si mesmo uma doença, contribui para 

considerável número de patologias, como a cirrose hepática, diabetes, doenças cardíacas e 

pulmonares, e o cancro. Consumo, abuso, dependência e intoxicação, são diferentes conceitos 

que obedecem a diferentes critérios de definição, segundo a Associação Americana de 

Psiquiatria. 

Apesar desses critérios, não é fácil determinar com precisão quando uma pessoa se torna 

dependente de uma substância, havendo indicações de que, em vez de ser uma categoria 
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claramente definida, a dependência instala-se de forma progressiva – do uso inicial, sem 

dependência significativa, à dependência grave, com consequências, físicas, mentais e 

socioeconómicas (O.M.S.; 2001; pp 73).  

As estimativas do elevado consumo de álcool, não são precisas, mas segundo a 

Organização Mundial de Saúde (2001), as perturbações por utilização de álcool são a quinta 

causa de Anos Vividos com Incapacidade (A.V.I.), em todas as idades e ambos os sexos, 

tornando o consumo de álcool, um grave problema de saúde pública, com acentuados custos 

económicos.  

Assim, o consumo de álcool, torna-se um grave problema também para as empresas e 

organizações, que ficam com menos produtividade, com mais absentismo, mais gastos com 

saúde, mais acidentes de trabalho e baixo desempenho, devendo por isso saber reconhecer os 

sinais e sintomas, com programas de prevenção e intervenção, sem penalizar os profissionais 

(aspectos legais e despedimento), mas reabilitar.  

O consumo de álcool e estupefacientes é muitas vezes utilizado como estratégia de coping 

para aliviar as pressões do trabalho, que aumentando, condicionam muitas vezes o aumento do 

consumo, dependendo a sua escalada, da vulnerabilidade pessoal e das redes de suporte social e 

familiar (Gameiro e Lagido, 1988; Ramos, 2001).  

Em relação aos agentes policiais, vários são os estudos que indicam que se trata de uma 

actividade profissional onde existem elevados consumos de álcool e drogas como consequência 

do stress profissional, muitas vezes associado a outros problemas, como o desajustamento 

conjugal, a depressão e a ideação suicida (Richardsen et al., 2006). Mas o elevado consumo do 

álcool tem necessariamente consequências negativas para a instituição policial e para o próprio 

indivíduo.  

Violanti et al. (1985) afirmam que o alcoolismo é um grave problema no trabalho policial, 

encontrando-se no entanto os dados, subestimados. Estimam que 25% dos agentes policiais tem 

sérios problemas de dependência do álcool. 8% estariam na categoria de “ tomar um copo” e 

67% admitem beber durante o cumprimento do serviço (pp.106).  

No caso da instituição policial, o contexto social do trabalho, devido às suas características 

culturais exerce um grande controlo e pressão social face ao consumo exagerado de álcool e ao 

consumo ilícito de drogas (neste caso com elevado secretismo), o que leva a que a própria 

instituição esteja mais atenta aos seus agentes para penalizar e não para prevenir e intervir. 

Segundo Skolnick (1972; in Violanti, 1985), os agentes policiais não se mantêm abstémicos e 

normalmente bebem em conjunto para evitar o criticismo por parte do público. Violanti (1985) 

afirma que a estrutura policial e a cultura inerente parecem, a nível emocional ser coniventes e 

socialmente aceites como estratégia de coping alternativa reforçando o uso do álcool.  
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Certas exigências do stress ocupacional da actividade de policiamento encontram-se 

associadas ao abuso do álcool. A dissonância emocional como exigência do stress ocupacional – 

distância psicológica de exigências profissionais de forma objectiva, nomeadamente da sua 

experiência emocional – e o cinismo como estratégia de coping, afectam directamente e 

indirectamente o abuso de álcool nas forças policiais (Violanti 1985). No seu estudo, Violanti 

verificou que existia uma relação directa entre a exigência profissional de “dissonância 

emocional”, mediada pelo cinismo como estratégia de coping, e o stress e o uso do álcool. Existe 

a necessidade de se ter de percepcionar de forma objectiva, sem emoções, uma vez que um dos 

objectivos das forças policiais é não se envolverem emocionalmente com o seu trabalho.  

Hawkins (2001) verificou que o consumo elevado de álcool e de tranquilizantes, surgia 

como estratégia de coping para lidar com o stress, associados à exaustão emocional, baixa 

realização pessoal e à insónia.  

Gershon, et al., (2002) verificaram que nomeadamente em agentes policiais mais velhos, 

existem mais comportamentos de risco para a saúde, como o consumo de álcool, tabaco, mais 

acidentes de trabalho e mais comportamentos agressivos. Todos estes comportamentos surgem 

como formas não adaptativas de lidar com o stress profissional.  

Os estudos verificaram que raramente os agentes reconheciam ter problemas com consumo 

de álcool e/ou drogas, bebiam normalmente sozinhos, não conseguiam controlar a quantidade 

ingerida e tinham alterações da memória (Glensor, 1999).  

Em Portugal é reconhecida a existência do problema, apesar de não existirem quase 

nenhuns trabalhos nas forças policiais, ou mesmo programas de prevenção e intervenção nas 

forças policiais, existindo apenas as redes de acesso à saúde, da população em geral. Os agentes 

por não reconhecerem o seu problema e por não quererem ser reconhecidos, recusam ou não 

procuram ajuda.  

Nos anos 90, iniciaram-se os programas mais dirigidos para o consumo de drogas, que 

também incluíam o aconselhamento conjugal. Esta é uma área da saúde, em que é necessário 

intervir, de forma a prevenir estes e outros aspectos associados. 

 

3.1.3. Divórcio ou inadaptação conjugal 

  

O desajustamento conjugal e o culminar num divórcio pode surgir enquanto acontecimento 

de vida, devido a níveis desajustados de stress.  

Com as alterações do trabalho e da estrutura familiar no último século surge, ou acentua-se, 

o conflito entre a vida do trabalho e a vida do “não trabalho”. Mas como é que os factores de 
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stress do trabalho ou de casa podem originar o desajustamento conjugal e/ou o divórcio, 

nomeadamente nas forças policiais?  

Youngcourt e Huffman (2005, pp44) definem o conflito trabalho-casa, como uma forma de 

conflito inter-regras, em que a pressão das regras do domínio do trabalho e da família são 

mutuamente incompatíveis e a participação numa delas torna difícil a participação na outra.  

Trata-se de uma definição bidireccional podendo ser o trabalho a interferir em casa e a casa 

a interferir no trabalho. As exigências no trabalho e as de casa podem sobrepor-se umas às outras, 

entrando em conflito e originando a exaustão, sintomas psicossomáticos e o desajustamento 

conjugal. No caso da polícia, reconhecida como profissão de grande stress e elevados níveis de 

exigência no trabalho, isto também acontece, adicionando o trabalho por turnos e muitas vezes no 

caso dos agentes, o estar deslocado da zona de residência da família.  

Youngcourt e Huffman (2005), perante este modelo de dois domínios, que não são 

completamente independentes, explicam que a sua inter-relação ocorre por o agente policial, 

enquanto indivíduo, poder entrar em conflito com o indivíduo enquanto membro da família, os 

inúmeros stressores inerentes à actividade policial (organizacionais, contacto com o público e 

violência, tribunais, ...) influenciam a relação que os agentes tem com os elementos da família, 

esgotando emocionalmente a capacidade e a energia, para lidar e moderar o conflito. Este 

conflito pode ser de diversos tipos: (1) baseado no tempo, o conflito acontece devido ao 

trabalhador ter de passar muito tempo no trabalho para atingir os objectivos ou trabalhar por 

turnos; (2) baseado na pressão, devido a acontecimentos stressantes, que acontecem no trabalho e 

contaminam o domínio familiar, por exemplo presenciar a morte de um civil, e por último (3) 

baseados no comportamento, quando o conflito surge devido a comportamentos que são 

esperados no trabalho e que interferem na actividade familiar, por exemplo agressividade. 

Esta exaustão emocional ocorre tanto no trabalho como fora dele, contaminando o ambiente 

e a maneira de pensar do indivíduo. Roberts e Levenson (2001, pp1053), falam mesmo de 

“transmissão emocional” nas famílias e de como as emoções são transportadas de um contexto 

para o outro, passando de um elemento da família depois para outro.  

O casal tem de ter a capacidade de regular as emoções, nomeadamente as emoções 

negativas, alterando muitas vezes o padrão de relacionamento e acontecendo a separação.  

No caso dos agentes policiais, treinados para não expressarem e ventilarem as emoções que 

se sentiram e experienciaram no local de trabalho, o risco de separação aumenta. O stress e a 

exaustão do trabalho, relacionam-se com padrões de resposta emocional que predizem a 

insatisfação e dissolução conjugal. Esta questão não é exclusiva da actividade policial, ocorrendo 

também noutras profissões, como os médicos e enfermeiros.  

No seu estudo, Roberts e Levenson (2001) verificaram que nos agentes policiais em dias de 

trabalho com actividades mais stressantes, existiam alterações do seu estado fisiológico, que se 
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mantinha em casa e na interacção com a esposa, embora não existissem correlações significativas 

entre a percepção do stress no trabalho e a exaustão. Verificaram ainda, que existiam algumas 

variáveis mediadoras, o ter ou não filhos, o trabalho por turnos e a satisfação conjugal.  

Já Huffman e Youngcout (2005) ao avaliarem agentes de forças policiais, verificaram que o 

casamento enquanto suporte social permite que o indivíduo o use, enquanto sistema de suporte 

pessoal, para reduzir o conflito nos dois domínios, ou seja, que quando os agentes percepcionam 

mais stress no trabalho, reportam mais conflito em casa, e que o stress influencia a relação do 

agente policial com os outros membros da família.  

Burke e Mikkelsen (2006), ao construírem um modelo de burnout na polícia norueguesa, 

verificaram que o burnout vivenciado pelo agente explicava parte do conflito trabalho – casa e o 

aumento das preocupações das esposas.  

Peeters, et al., (2005) verificaram que as exigências profissionais influenciam o conflito 

trabalho – casa e por sua vez e consequentemente o burnout, não verificando de forma 

significativa o contrário, ou seja, as exigências de casa influenciarem o conflito casa – trabalho. 

Neste estudo a variável ter filhos ou não, também influenciava o conflito. Verificaram ainda, que 

existiam diferenças significativas de género, ou seja, o conflito trabalho-casa estava mais 

fortemente associado com o burnout nas mulheres, em comparação com os homens. Nos homens 

as exigências de casa tinham uma relação directa com o burnout, em comparação com as 

mulheres.  

Como verificamos, o desajustamento conjugal e o divórcio, podem ser uma consequência 

do stress profissional nos agentes policiais, devido ao tipo de inter-relacionamento que 

estabelecem entre o trabalho e a casa. De salientar que este conflito pode ser mediado por outras 

variáveis, como ter filhos e o trabalho por turnos. 

 

3.1.4. Suicídio  

 

Segundo Peixoto e Azenha (2006 pp.40), o suicídio é como todo o caso de morte que 

resulta directa ou indirectamente de um acto positivo ou negativo praticado pela própria vítima, 

acto que a vítima sabia dever produzir esse resultado. Quando esse resultado é interrompido 

antes que a morte daí tenha resultado, falamos de tentativa de suicídio.  

É sabido que as tentativas de suicídio e o suicídio, se encontram associadas a perturbações 

de humor e à psicopatologia, nomeadamente às síndromes depressivos, no entanto, estes são 

conceitos de tal forma abrangentes e multidimensionais, que se alargam a outros conceitos, como 

factores de risco, acontecimentos e experiências emocionais que envolvem grandes níveis de 
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angústia, vulnerabilidade biológica e psicológica, que dificultam a regulação emocional, 

nomeadamente no lidar com o stress.  

Sendo um factor importantíssimo a considerar, o suicídio nas forças policiais surge num 

número bastante superior em comparação com a população em geral, no contexto de reacções 

extremas ao stress. Já Maslach (1976) afirmava que os agentes policiais apresentavam na altura 

uma taxa de suicídio seis vezes e meio mais elevada, em comparação com outras profissões. 

Gershon, et al., (2002) e Glensor, (1999) afirmam que a actividade policial é de elevadíssimo 

risco de suicídio devido a múltiplos factores:  

 • O acesso a armas de fogo e ao conhecimento do seu manuseamento;  

 • A exposição contínua à miséria humana e o stress associado;  

 • Trabalho por turnos;  

 • Dificuldades conjugais e sociais; -Consumo de álcool e estupefacientes;   

 • O isolamento, nomeadamente o afastamento físico da família, uma vez que são 

colocados profissionalmente fora do seu contexto sócio familiar;  

 • A cultura policial e a sua dificuldade em admitir a necessidade de ajuda como sinal de 

“fraqueza”.  

Violanti (1996) aborda a questão do sentimento e da ilusão de invulnerabilidade por parte 

dos agentes policiais. A nível da socialização e do treino policial é instalado o sentimento e a 

experiência que os agentes são “super-homens” a lidar com as emoções, nomeadamente a lidar 

com a adversidade, o que os faz aderir à crença de que são indestrutíveis em situações múltiplas 

da actividade policial. Isto torna-os mais vulneráveis psicologicamente, nomeadamente após uma 

situação de trauma.  

Em Portugal, Ribeiro e Carmo, (2001) analisaram os casos de suicídio de elementos 

policiais da P.S.P., registando no período entre 1992-2000, 40 casos do género masculino e 1 do 

género feminino. Neste estudo a taxa anual de suicídio na P.S.P., era de 5 casos em cada 20 000 

polícias, muito superior à média nacional, de cerca de 1,6 por cada 20 000 habitantes. Neste 

estudo, refere-se ainda que as faixas etárias mais jovens (24-29 anos) são as que apresentam 

maior percentagem do número total de suicídios (47%). A maioria era operacional e utilizaram a 

arma de fogo como método de execução da sua intenção, na maioria dos casos (34%), os agentes 

que se suicidaram tinham problemas conjugais e familiares.  

É sabido que o uso de álcool e de estupefacientes, normalmente associado à depressão, são 

os factores de risco mais associados ao risco de suicídio, pelo seu aspecto desinibidor do 

comportamento com passagem ao acto, aumentando consideravelmente o risco de suicídio. 
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Passos, et al., (2007), do Gabinete de Psicologia da P.S.P., avaliaram a ideação suicida e o 

alcoolismo na P.S.P., verificando que dos 1309 agentes a frequentar os serviços, 108 

apresentavam ideação suicida e/ou história de tentativa de suicídio, e/ou problemas de 

alcoolismo. Desta amostra 101 (93,5%) eram do género masculino e 7 (6,5%) do género 

feminino, com uma média de idade de 44 anos (DP=7,9). Os resultados demonstraram relações 

significativas entre ideação suicida, consumo de álcool e tentativa de suicídio. Verificaram ainda, 

uma elevada correlação entre a escala da depressão e o consumo de álcool e a ideação suicida.  

Isto remete-nos para Sampaio (2007), sobre a disponibilização de ajuda imediata a alguém 

em risco de suicídio, através do encaminhamento para uma consulta especializada, com detecção 

e intervenção precoce junto dos agentes em risco. Em 2005, deram-se 9 suicídios, entre a G.N.R. 

e a P.S.P. e 45% destes pediram ajuda.  

Em resumo, em consequência de o suicídio ser um fenómeno multideterminado, os factores 

de risco inerentes ao mesmo, contemplam tanto aspectos pessoais, como aspectos relacionados 

com a organização onde desempenham a sua actividade profissional. Assim, certas variáveis, 

como o sexo, idade, estado civil, família e experiências de vida, representam características 

próprias do indivíduo, que em certas situações potenciam o risco de suicídio.  

A instituição policial, por si só, não pode ser considerada um factor de risco, mas engloba 

certas características que contribuem para o aumento do risco de suicídio, como o isolamento, a 

natureza do serviço, o acesso às armas, a cultura policial e o stress que provoca.  

 

3.2. CONSEQUÊNCIAS ORGANIZACIONAIS  

 

Como verificamos, o stress, nomeadamente o stress profissional afecta a saúde do 

indivíduo, das famílias e também das organizações. A saúde das organizações associa-se à sua 

harmonia, vitalidade e capacidade produtiva. É claro que este conceito não pode ser dissociável 

do contexto social e económico onde a organização está inserida.  

A saúde organizacional, segundo Quick et al. (1997; in Ramos, 2001), pressupõe 

integração e congruência nas dimensões internas, bem como consistência e conformidade na 

relação com o meio. Assim, para serem eficazes existem 3 aspectos nucleares:  

 • Adaptabilidade – A capacidade organizacional de mudança e de ajustamento ao 

longo do tempo, o que implica ajustamento interno e externo;  

 • Flexibilidade – A capacidade de resposta pronta e ajustada às exigências internas e 

externas. Esta intimamente ligada à dimensão anterior;  
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 • Produtividade – É a quantidade de produtos e serviços fornecidos pela 

organização.  

A saúde organizacional é um conceito contínuo e dinâmico que garante a harmonia e 

melhora o funcionamento. Quando os desajustamentos internos (e externos) emergem, surge o 

stress no trabalho, cujas consequências se traduzem em custos directos e indirectos para a 

organização.  

Dentro dos custos directos temos o absentismo e a assiduidade, as saídas voluntárias e 

involuntárias da empresa (turnover), as greves, os acidentes de trabalho, os custos de saúde e as 

compensações e indemnizações.  

Nos custos indirectos, temos a perda de vitalidade, as dificuldades de comunicação e 

articulação, o trabalho desestruturado das equipas que condicionam por vezes as tomadas de 

decisão erradas e a perda de oportunidades.  

No caso da P.S.P., muitos destes custos não se encontram avaliados por múltiplas razões, 

como a dificuldade de operacionalização de algumas variáveis, o excesso de trabalho que não 

permite a sua avaliação, o tipo de estrutura e funcionamento da polícia, ou até em alguns casos 

por não ser permitido a sua existência (greve nas polícias).  

No entanto podemos revelar alguns custos directos que podem estar associados ao stress 

profissional a nível organizacional.  

Com base no Balanço Social da P.S.P. (2007), podemos verificar que em 2006 se 

registaram a nível da assiduidade/absentismo 290.941 dias de ausência do trabalho por parte de 

todos os elementos efectivos da P.S.P. Destas ausências o motivo que apresentou maior 

frequência foi o de “doença” com 57,6%, seguido de “outra” com 17,5% e “assistência a 

familiares” com 9,4%. Os grupos de pessoal que registaram mais dias de ausência foram os 

agentes com 81,1% e os Sub-Chefes / chefes com 12,2%. Interessante referir que os agentes são 

o grupo de pessoal com média etária mais jovem, e são os que faltam mais por doença. 

Em relação à disciplina em 2006 deu-se um aumento do número de processos instaurados 

(mais 6,7% que em 2005), nomeadamente a nível das repreensões e das suspensões.  

Em relação aos custos de saúde, não existem dados reais, uma vez que em algumas 

situações a força policial portuguesa disponibiliza, através dos seus apoios sociais, serviços, 

embora centralizados, e quando estes não existem recorre ao Serviço Nacional de Saúde. 
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CONCLUSÃO 

  

Seleccionado o tema acerca das variáveis stress, depressão e síndrome de burnout, nas 

forças policiais portuguesas, descobri um novo mundo, um mundo com uma grande riqueza 

clinica de investigação e intervenção e que me possibilitou o meu desenvolvimento pessoal, 

profissional e académico. Através de uma vasta pesquisa, desde livros a sites institucionais, desde 

informação recolhida em campo, consegui atingir o meu objetivo, consegui perceber e entender 

uma realidade que para mim era um pouco confusa. 

A força policial portuguesa é uma vasta organização (Guarda Nacional Republicana, 

Policia de Segurança Pública, entre outros) com uma estrutura de características específicas que a 

tornam uma particularidade nesta área. Com uma cultura organizacional onde o autoritarismo, o 

cinismo, a desconfiança e o conservadorismo dominam, ela é constantemente avaliada pelo seu 

desempenho a nível interno e externo, nomeadamente pela população civil.  

Partindo do conceito de stress profissional no contexto da saúde ocupacional realizei um 

levantamento de informação do mundo profissional do agente face ao stress, para compreender 

melhor o seu impacto na sua saúde mental. 

O burnout conceptualizado neste trabalho, como um conceito multidimensional permite-nos 

verificar que existe uma relação causal preditora entre a vulnerabilidade ao stress e as três 

dimensões do burnout (exaustão, cinismo e reduzida eficácia profissional). A relação obtida tem 

em conta os constructos de Maslach, onde a dimensão eficácia profissional é inversa a todas as 

outras, incluindo a própria vulnerabilidade ao stress.Logo aqui os resultados da minha pesquisa 

indicam-me que a vulnerabilidade ao stress deverá ser avaliada nos agentes, logo na sua selecção 

de concurso de forma a eliminar indivíduos que já apresentem certas vulnerabilidades e, desta 

forma, reconhecer a existência do risco para prevenir, sensibilizar e formar, fornecendo aptidões 

aos agentes para lidar com o stress profissional e prevenir a perturbação de burnout.  

 Desta forma chego à conclusão que a prevenção ainda tem de ser muito trabalhada nas 

instituições pertencentes as forças policiais. Há necessidade de alertar os agentes policiais de que 

estes têm de reconhecer que o seu equilíbrio emocional é fundamental para o bom desempenho 

do seu trabalho e para uma dimensão mais saudável e humana na sua contribuição à sociedade. O 

equilíbrio emocional do agente têm de ser sempre controlado, disponibilizando, sempre que 

possível, os serviços e apoios necessários, consoante os casos, e sobretudo intervir em situações 

de crise emocional, nomeadamente que envolvam violência, disparo de armas e / ou morte. A 

idade e os anos na profissão moderam dimensões do burnout, revelando desgaste por parte do 

agente a nível do seu equilíbrio, o que implica prevenir e intervir ao longo de toda a carreira, no 

início, na sua selecção, pontualmente ao longo da carreira e em situações que demonstrem a sua 

necessidade. A saúde ocupacional deve constituir as equipas necessárias e multidisciplinares para 
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avaliar, prevenir e intervir nos agentes, articulando-se, sempre que necessário com equipas 

especializadas para determinado objectivo. O primeiro passo terá de ser dado pela própria 

organização, da qual fazem parte as forças policiais, de reconhecer a necessidade de prevenção e 

intervenção nesta área, o que nem sempre tem acontecido.  

Assim, poderemos compreender melhor e prevenir e intervir para a saúde mental dos 

agentes e da própria organização. Seria extremamente importante que o Estado Português se 

preocupa-se em realizar estudos nos quais as variáveis seriam a satisfação profissional e as 

exigências profissionais, ou para compreender as estratégias para lidar com o stress, como as 

estratégias de coping e o suporte social e familiar. A saúde organizacional destes agentes deveria 

estar, plenamente, assegurada pela instituição, esta deveria acompanhar os agentes, as equipas, as 

esquadras, com tudo o que lhe está inerente. 

Por fim, deixo a pergunta: Estamos nós, cidadãos portugueses a agir bem com quem nos 

protege diariamente?   
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