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INTRODUÇÃO: A profissão de policial militar corresponde a uma atividade de alto
risco e com o impacto direto do estresse, justamente por esse profissional ser exposto
invariavelmente a situações de risco, bem como a cenas violentas. Existem
problemáticas relacionadas a supressão dos estados afetivos, estigmas relativos à
profissão, vigilância constante, atuação que perpassa o horário de expediente e outros.
Por conta disso, esse trabalho busca analisar quais são as principais problemáticas
envolvidas na profissão do policial militar. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A
profissão de policial militar é considerada pela literatura como uma das mais
estressantes, e isso é notável frente a existência de um alto risco de suicídio nesses
grupos. É visto que são inúmeros os fatores estressantes na vida de um policial militar,
entretanto, além das cenas de violência, morte e brutalidade, as quais vivenciam
frequentemente, ainda existe a problemática da falta de recursos humanos e materiais
para que esses profissionais possam executar suas tarefas com êxito (SILVA; BUENO,
2017). Para Anderson et al. apud Minayo, Assis e Oliveira, (2011), antes mesmo do
policial sair de casa para o trabalho, ele já pelo atingido pelo estresse mental e físico.
Constatou-se, em um estudo relacionado ao sofrimento psíquico do policial militar de
São Paulo, que alguns dos problemas mais recorrentes nesses profissionais são:
processos autodestrutivos (principalmente o alcoolismo), desagregação familiar,
agressividade (auto e hetero), descontrole emocional, irritabilidade, ideação suicida e
homicida (FGV, 2007). Existe uma generalização grande desse profissional, os quais
podem ser julgados e criticados por conta do comportamento inadequado de minorias,
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além disso, (SILVA, 2009) ressalta que a sociedade tende a não compreender ou
perceber o sofrimento do policial, por estigmas estabelecidos em relação a essa
profissão. MATERIAL E MÉTODOS: Para a elaboração desse estudo, houve um
levantamento bibliográfico, que segundo GIL (1999) trata-se de uma coleta de dados,
através de livros e artigos científicos. Foram utilizadas como fontes de pesquisa o
Google Acadêmico e o Scielo. Os estudos utilizados foram artigos acadêmicos no
idioma português e como descritores as problemáticas vivenciadas pelo policial militar.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: É notável que o policial militar vivencia diversas
problemáticas que podem afetar sua saúde física e mental, essencialmente decorrente do
estresse que impacta tanto essa profissão. Os problemas vão desde o risco de vida e
cenas violentas, até sua imagem como pessoa pública, críticas, cobranças, supressão de
estados afetivos, entre outros. (SPODE; MERLO, 2006) atentam para o fato de que
além das exigências das ruas, por conta dos riscos que sofrem, existem reivindicações
no que tange a organização do trabalho, além de uma disciplina constante. É necessário
que o policial militar esteja em permanente estado de alerta, mesmo fora do horário de
expediente, além do uso da arma de fogo (LIMA; BLANK; MENEGON, 2015),
(ANDRADE; SOUZA; MINAYO apud LIMA; BLANK; MENEGON, 2015) Além
disso, muitos policiais, para complementar a renda, realizam segurança particular em
horários de folga (OLIVEIRA; SANTOS 2010). O policial militar possui uma imagem
muito controversa por parte da sociedade, essa que o associa ora a vilão, ora a herói
(SPODE; MERLO, 2006), além disso, (OLIVEIRA; SANTOS, 2010) atentam para o
fato de que pessoas que residem, essencialmente, em regiões periféricas, tendem a não
confiar no trabalho do policial militar, os considerando discriminadores e com
comportamentos duvidosos. O policial militar tende a suprimir estados afetivos,
mascarando emoções básicas. Algumas emoções devem ser articuladas de forma que
não agravem situações no ambiente de trabalho (COELHO-ALVES; BENDASSOLLI;
GUEDES-GONDIM, 2017). Todos esses aspectos impactam na saúde mental do
policial militar. CONCLUSÃO: Conclui-se que é de extrema relevância olharmos para
esse profissional, sem estigmas. O policial é um ser humano, sofre, tem problemas
como todo mundo. É enfático avaliar as consequências que o estresse acumulado causa
nesses profissionais, visto que os vícios, o suicídio, dentre outros, se fazem muito
presentes nessa profissão. É de extrema importância uma maior pesquisa nessa área.
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