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RESUMO 

Monografia sobre o estresse causado pelo serviyo policial nos componentes das 
Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) da Companhia de Policia de 
Choque da PMPR. Objetiva verificar o nivel de estresse desses policiais, alem de 
verificar a existencia e a viabilidade da adoyao, por parte da Policia Militar do 
Parana, de urn sistema de atendimento preventivo aos militares estaduais 
pertencentes a este grupo de elite. Tern como outro objetivo levantar, por meio de 
pesquisa, os fatores que contribuem para o estresse dos policiais da RONE e 
levantar dados a respeito da carga de trabalho da RONE, com relayao ao 
quantitativa de ocorrencias policiais e com relayao a qualidade de seu atendimento. 
0 encaminhamento metodol6gico permite colher dados em questionarios aplicados, 
entrevistas realizadas e pesquisa te6rica cujos resultados apontam que a proposta 
mais adequada para o problema e a criayao de urn sistema preventivo contra o 
estresse, podendo ser incluidas algumas outras doenyas laborais nesse tratamento, 
junto ao efetivo da RONE. Alem disso, sugere-se ser estipulado urn periodo maximo 
de permanencia do policial militar nas fileiras da RONE e a necessidade de uma 
melhor adequayao, dentro da escala de serviyo, com horarios pre-estipulados para o 
estimulo ao esporte e ao lazer a fim de minimizar os efeitos negativos da rotina 
estressante de trabalho por que sao submetidos esses profissionais. 

Palavras-Chave: Estresse. RONE. Policia Militar do Parana. Prevenyao. Tratamento. 



ABSTRACT 

Monograph on the stress of police service in the components of rounds ostensive 
special nature (RONE) of the company police shock PMPR. Aims to verify the level of 
stress of police officers and verify the existence and feasibility of adoption by the 
Military Police of Parana, a system of preventive care to the military state belonging 
to this elite group. Another goal is to raise, through research, the factors that 
contribute to the stress of police RONE and collect data about the workload of 
RONE, regarding the quantity of police and the quality of their care. The routing 
methodology to collect data from questionnaires, interviews and theoretical research 
results indicate that the proposal best suited to the problem is to establish a 
preventive system against stress, which may be included in some other work-related 
diseases in this treatment, with the effective the RONE. Furthermore, should stipulate 
a maximum stay of military police in the ranks of RONE and the need for a better 
match, within the range of service, with pre-set times to stimulate the sport and 
leisure in order to minimize the effects negative stressful routine of work that are 
submitted by these professionals. 

Keywords: Stress. Rone. Military Police of Parana. Prevention. Treatment 
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1 INTRODUCAO 

A Polfcia Militar do Parana (PMPR) e o orgao estadual responsavel pela 

preservac;ao da ordem publica, por meio do policiamento ostensivo, objetivando a 

prevenc;ao da mais variada gama de delitos e crimes praticados por integrantes da 

sociedade. Alem desta func;ao, atua de forma repressiva imediata quando esta 

prevenc;ao nao foi eficiente. 

Esta repressao imediata executada pelos policiais militares reline variadas 

ac;oes e operac;oes que tern por fim a restaurac;ao da ordem publica de uma forma 

mais branda e adequada possivel, preservando vidas e cumprindo as leis, chegando 

sempre a uma soluc;ao que seja aceita pela sociedade. 

E neste contexto regrado e complexo que o policial militar (PM) exerce suas 

func;oes, em que sofre "pressao" da sociedade e do Estado para que, muitas vezes, 

em frac;oes de segundos, tome a decisao mais correta em uma ocorrencia policial. 

Dessa forma, verifica-se pela ciencia que o ambiente de trabalho influencia na 

saude dos funcionarios, sendo assim a profissao policial militar nao foge desta regra, 

ja que e considerada uma das mais estressantes do mundo. 

0 exercicio das func;oes do PM e uma tarefa estafante, haja vista que as 

condic;oes de trabalho nao sao sempre favoraveis. 0 policial enfrenta diariamente as 

pressoes da sociedade, em que necessita de urn excelente preparo psicologico para 

poder contornar situac;oes criticas envolvendo problemas dos mais variados tipos e 

origens. 

Muitos Estados da Federac;ao nao pagam adequadamente seus policiais 

militares, acarretando mais problemas a esses profissionais. Com o passar do 

tempo, o PM comec;a a ter a sua capacidade de decisao diminuida, pois, verifica que 

o seu "cliente", isto e, a sociedade, nao confia e nao reconhece o seu esforc;o para 

prover sua seguranc;a, vindo a bombardear a saude fisica e mental do militar. 

0 policial militar se depara constantemente com situac;oes conflituosas, 

gerenciando as mais diversas ocorrencias no dia-a-dia de seu trabalho, porem, nao 

administra a origem desses problemas, focando-se nas conseqOencias que podem 

advir desses momentos. Esses conflitos, muitas vezes, sao decorrentes de 

problemas sociais originados pela propria omissao do Estado ou da propria 

sociedade, como e o caso da miseria, da falta de educa«;ao e da altissima 
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desigualdade social que assola o pais, trazendo consequencias gravissimas para o 

trabalho e a saude de todos. 

Este militar e cobrado a todo o momento, pois, mesmo de folga, continua 

tendo o dever de exercer sua profissao pela qual prestou juramento quando 

incorporou nas fileiras da PMPR. Sendo assim, e exigido como se fosse urn homem 

fora do normal, como o mais forte, o superior ao tempo e as tensoes, o qual nao tern 

direito a falhar em momento algum. Porem, esquece-se que esse cidadao tambem 

tern familia, sentimentos e emo<;oes, sendo suscetivel as mais variadas doen<;as, 

como qualquer membro comum da sociedade. 

0 PM tern obriga<;ao de nao se envolver emocionalmente nas ocorrencias, 

pois, ele e o profissional que deve resolver a situa<;ao e nao causar ainda mais 

problemas para a crise. Dessa forma, o estresse na profissao pode transformar os 

policiais, interferindo na personalidade e nos relacionamentos com os familiares, 

colegas e com a propria sociedade. 

0 estresse entra em cena quando existe o extrapolamento do limite da 

capacidade de suportar pressoes, diminuindo a capacidade produtiva, 

transformando a performance profissional e a propria personalidade, provocando 

altera<;oes no pensamento e nas percep<;Qes sensoriais. 

Nesse contexto, dentro deste estudo, trata-se mais especificamente dos 

policiais militares que atuam nas Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) 

da Companhia de Policia de Choque (Cia. P. Chq.) do Estado do Parana. Esses 

profissionais policiais sao submetidos diariamente a pressoes e tensoes muito altas 

em seu ambiente de trabalho comparativamente com os demais profissionais que 

trabalham nas radiopatrulhas ou administrativamente nos quarteis. 

Eles mantem urn estreito e continuado contato profissional com situa<;aes 

limite, tais como a morte, ferimentos graves e instabilidades de natureza variada. Por 

isso, os policiais da RONE merecem estudos especificos a fim de verificar a situa<;ao 

atual do estresse causado pelo servi<;o policial, visando a proposta de melhorias da 

qualidade de vida desses militares. 
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1.1 PROBLEMA 

E not6rio que o estresse e uma grave doenc;a e urn problema que assola as 

mais variadas profissoes do mercado de trabalho. A profissao policial militar pode 

ser considerada como uma das mais estressantes e estafantes desse universo, pois, 

reune condic;oes e caracteristicas suficientes para que os limites normais de pressao 

e tensao sejam ultrapassados facilmente. 

Esse estudo busca focar os profissionais da Policia Militar do Parana, em 

especifico aqueles que desempenham suas func;oes nas Rondas Ostensivas de 

Natureza Especial (RONE) da Companhia de Policia de Choque. 

Verifica-se o estresse a que esta submetido o policial da RONE e, de que 

maneira essa doenc;a interfere na qualidade dos servic;os prestados para a 

sociedade, alem das eventuais consequencias nas relac;Oes com os familiares. 

E interessante verificar que a Cia. P. Chq. da Policia Militar do Parana e 

dividida em tres subunidades: Comandos e Operac;oes Especiais (COE), Canil e 

Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE). Onde cada urn desses pelotoes 

possui suas missoes especificas dentro do panorama estadual. 

As Rondas Ostensivas de Natureza Especial sao forc;as militares 

especiais da Policia Militar do Parana, para a manutenc;Bo da ordem publica 

no Estado do Parana; atuam em apoio as demais unidades operacionais no 

policiamento extensive, constituindo a forc;a de reac;ao do comando, agindo na 

condic;ao de tropa de choque em situac;oes especificas. Constituem-se basicamente 

em uma tropa especializada, focada no combate a criminalidade violenta, atendendo 

casos como roubos executados por quadrilhas e gangues, latrocinio, extorsao 

mediante sequestra e trafico de entorpecentes. 

A RONE e composta por viaturas de media porte, geralmente com quatro ou 

cinco policiais militares, e armamentos e equipamentos especificos, como uniformes 

camuflados, que propiciam melhores condic;oes de progressao. Seu principal 

objetivo e a forte capacidade de ac;ao, reac;ao na repressao e prevenc;ao de crimes, 

principalmente por meio de abordagens e buscas pessoais. 

Assim, nota-se que a Policia Militar do Parana dispoe de uma tropa 

especializa em situac;oes criticas e conflituosas, exposta a niveis de estresse 

elevado, sendo que a calma sempre deve prevalecer. Dessa forma, este estudo 

serve para verificar o estresse causado pelo servic;o policial nos policiais 
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pertencentes as Rondas Ostensivas de Natureza Especial da Policia Militar do 

Parana, os quais sao pessoas comuns cujas personalidades devem ser 

preservadas, podendo viver com saude, dispondo de uma qualidade de vida 

adequada, apesar de sofrerem diversas pressoes e tensoes em seu ambiente de 

trabalho. 

Diante do que foi exposto, urn dos problemas foi verificar se o trabalho nas 

Rondas Ostensivas de Natureza Especial e causador de estresse, alem de tentar 

identificar o nivel desse problema caso fosse verificado. 

Como rela<;ao aos resultados esperados, busca-se pontuar de que forma que 

essa doen<;a do estresse atua na vida desses policiais, e de que maneira que a sua 

qualidade de vida pode ser maximizada visando sempre a uma melhor presta<;ao do 

servi<;o de seguran<;a publica para a sociedade, pois e not6rio que uma pessoa sob 

forte influencia do estresse sofre altera<;ees fisiol6gicas, psicol6gicas e 

comportamentais, sendo que, nao raras vezes, o problema e estendido para o seio 

familiar, gerando dificuldades de maiores propor<;oes. 

0 presente estudo e de fundamental importancia em face da significancia e 

da necessidade que os agentes policiais da RONE representam para a sociedade, 

bern como, o resultado de toda a energia despendida no cumprimento dos deveres e 

obriga<;oes que a fun<;ao lhes impoe. 

Na qualidade de prepostos do Estado, os policiais militares da Rondas 

Ostensivas de Natureza Especial sao submetidos a forte influencia do estresse, fruto 

do compromisso quanto a qualidade dos servi<;os prestados, bern como, da pressao 

imposta por intermedio da responsabilidade institucional. 

Tais fatores podem contribuir para o comprometimento da qualidade dos 

servi<;os oferecidos pelos militares em questao, redundando em afastamentos 

prolongados. Estreito e continuado contato profissional com situa<;ees limite, como 

por exemplo: morte, ferimentos graves, estupros, latrocinios, etc. sao capazes de 

causar danos permanentes ao individuo: desde leves altera<;Qes no sistema 

imunol6gico ate situa<;oes de doen<;a cronica como pressao alta, complica<;Qes no 

sistema cardio-respirat6rio, sindromes ou dependencias quimicas diversas. 
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1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos desse estudo se subdividem em urn objetivo geral e cinco 

objetivos especificos, como se vera a seguir. 

1.2.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral do estudo e analisar o nivel de estresse a que estao 

submetidos os policiais militares classificados nas Rondas Ostensivas de Natureza 

Especial da Companhia de Policia de Choque da PMPR. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

Constituem objetivos especificos do estudo: 

- Verificar na literatura e junto ao Serviyo de Assistencia Social (SAS) 

soluyoes visando minimizar o estresse dos policiais militares lotados na RONE e 

maximizar a qualidade de vida desses profissionais. 

- Levantar, por meio de pesquisa de campo, o nivel de estresse profissional 

desses trabalhadores. 

- Verificar, por meio de pesquisa de campo, os fatores que contribuem para o 

estresse desses policiais. 

- Levantar, por pesquisa documental, dados a respeito da carga de trabalho 

da RONE, com relayao ao quantitativa de ocorrencias policiais e com relayao a 
qualidade de seu atendimento. 

- Verificar a disponibilidade de tratamentos e apoio psicol6gico para os 

policiais dentro da PMPR. 



14 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Verificando o problema acima exposto, cabe agora explicar o motivo pela 

escolha de tal tema. 0 que e fundamental e a relevancia do trabalho desses policiais 

para a sociedade, pais sao integrantes da tropa mais especializada e preparada da 

PMPR para atuar em situac;oes criticas em que haja a necessidade de uma pronta 

resposta do Estado. Portanto, o possivel estresse pelo qual esses policiais podem 

estar passando e passive! de estudo a fim de prevenir possiveis distoryoes 

comportamentais desses profissionais em seu trabalho diario. 

Porem, nesta pesquisa nao se pretendeu chegar ao esgotamento do tema, 

em face da inexistencia de profissionais ligados a area (psiquiatras e/ou psic61ogos), 

junto a equipe responsavel pelo trabalho monografico. Todavia, o assunto e de 

tamanha relevancia, almejando com transparencia, trazer a lume o alerta sabre as 

consequencias oriundas pela exposi9ao continuada, sob efeito de elevado estresse, 

dos recursos humanos ora tratados. 

A seriedade do tema demanda da necessidade de se minimizar a exposi9ao 

permanente da lnstituiyao perante a opiniao publica, o que pode ser realizado par 

intermedio de programas de redu9ao do estresse e seus efeitos, visando a busca 

pelo grau de excelencia nos servi9os prestados par operadores da RON E. 

Portanto, o resultado deste trabalho e extremamente relevante no que tange a 
melhoria da qualidade de vida desses profissionais e, par consequencia, da 

sensayao de seguranya repassada para a popula9ao em geral par intermedio das 

a9oes e operac;Qes policiais militares executados par estes trabalhadores. 

Dessa forma, para que qualquer atividade profissional seja executada com 

sucesso e fundamental que o agente executor tenha seguran9a e tranquilidade nas 

a9oes que esta desempenhando, a fim de que o resultado seja o melhor possivel. Em 

especial, a atividade policial-militar exige urn grande esforyo, pais lida com os valores 

mais importantes do ser humano, como a vida, a liberdade, a familia, os bens 

materiais, alem de outros; e uma ayao mal executada pode deixar "sequelas" 

irreparaveis na vida das pessoas. 

Par fim, soma-se na motiva9ao em buscar solu9ao para a presente questao a 

especializa9ao dos autores - Major Lorival (Curso de Especializayao em 

Policiamento Montado - Categoria Oficiais, desenvolvido no Regimento de Policia 

Montada "Coronel Dulcidio", 1999) e a experiencia profissional (vinte anos de servi9o 
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desempenhados no Regimento de Policia Montada "Coronel Dulcidio"; Major Nerino 

- (Curso de Controle de Disturbios Civis - Categoria Oficiais, desenvolvido na 

Academia Policial Militar do Guatupe, 1989} e a experiencia de ter sido classificado 

por mais de dez anos na Companhia de Policia de Choque, inclusive tendo 

comandado pelotoes da RONE. 

Portanto, estes autores possuem cabedal consideravel em serviyos 

desempenhados tanto no Regimento de Policia Montada "Coronel Dulcidio", quanto 

na Tropa de Choque da PMPR. Ja atuaram nas mais variadas situayoes policiais, 

desde policiamento hipom6vel preventivo realizado em bairros residenciais de 

Curitiba, ate o desempenho de funyees de comando de tropa em ayoes de controle 

de disturbios civis, como greves e reintegrayoes de posse. 

Com a base profissional adquirida ao Iongo de uma carreira, pode-se verificar 

que a legislayao a respeito do assunto em questao e muito vasta e ampla e, 

logicamente, deve ser seguida a risca para que nao se acabem cometendo abusos 

de poder ou quaisquer arbitrariedades. 

A sociedade espera que o profissional de seguranya publica, em especial o 

policial militar, detentor do poder de policia, seja perfeito em suas ayoes. Erros nao 

sao admitidos nem aceitos facilmente, pois os principais valores que a populayao 

detem estao "nas maos" desses profissionais. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

Neste capitulo, e apresentada, a partir de pesquisa bibliografica realizada, a 

literatura pertinente necessaria para que os dados coletados nas pesquisas e 

entrevistas executadas possam ser analisados adequadamente com o tema em 

estudo. 

2.1 HIST0RICO DO TERMO ESTRESSE 

Segundo Volney Lopes de Araujo Costa: 

... o termo estresse tern origem inglesa "stress". Fala ainda que a fisica foi a 
area em que essa palavra foi muito usada inicialmente, visando exprimir o 
grau de deformidade sofrido por urn material, quando submetido a urn 
esfor90 ou tensao ... (COSTA, 2005, p. 20} 

A area das ciencias fisicas e humanas comec;ou a utilizar esse termo a partir 

de 1936, quando o medico Hans Selye conceituou o estresse como sendo: 

... uma sindrome produzida por varios agentes nocivos, os quais sao 
determinantes do enfraquecimento geral do organismo, deixando o 
individuo doente ... (SEL YE, 1956, p.11 0} 

A partir da Segunda Guerra Mundial, os estudos relativos a este assunto sao 

potencialmente desenvolvidos. Janos anos cinquenta, verificou-se que, apenas nos 

Estados Unidos, foram publicados em torno de seis mil publicac;oes por ano sobre o 

tema, sendo que em quase na sua totalidade utilizavam como base a fisiologia. Na 

decada de 1970, a relevancia foi em cima da area psico16gica, a partir da influencia 

mutua com fenomenos biol6gicos na origem de disturbios psicossomaticos. 

Nos dias atuais, as principais pesquisas relatadas em estudos e em 

publicac;oes tratam do assunto em voga com enfase na qualidade de vida da 

sociedade, nao apenas verificando as consequencias no ambito fisiol6gico e 

psicol6gico. 

A profilaxia do estresse e parte fundamental dos estudos atuais, os quais 

analisam diversos fatores s6cio-psicol6gicos, como por exemplo, a adequac;ao da 

ocupac;ao laboral, a reengenharia humana, fatores ligados a ergometria e ao 

ambiente de trabalho e ainda, variaveis ligadas a etapas da vida humana, como 

gestac;ao, infancia, adolescencia, vida adulta e envelhecimento. 
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2.2 0 ESTRESSE: ASPECTOS CONCEITUAIS 

Pela 6tica medica, o estresse se define como urn conjugado de rea¢es 

organicas e psfquicas de adequa~ao que o organismo transmite, quando e exposto a 

urn estrmulo que o exercite, irrite, amedronte ou o fa~ feliz. 

Segundo nos conta o Ten.-Cel. Jorge Miguel Barcelos da Brigada Militar do 

Rio Grande do Sui, pelo lado fisiol6gico existem dois tipos de estresse: 

o "eustresse" - estresse positivo; e o "distresse" - o estresse negativo; 
causam rea¢es fisiol6gicas semelhantes: os pes e as maos e pes 
apresentam a tendencia de sudorese, alem de ficarem frios; os batimentos 
cardfacos, a pressao arterial eo nivel de tensao dos musculos tendem a 
elevarem-se; entre outras rea¢es. 

Todavia, quando se trata das questoes de emo~o. as rea~oes ocorrem em 

patamares muito diferentes, pois o "eustresse" e uma variavel que motiva e 

impulsiona positivamente a pessoa, sendo originado por sensa¢es tidas por ela 

como positivas. Na ocorrencia do "distresse", o perigo e urn fator chave em que as 

rea~oes emocionais ocorrem a partir dele, tomando o indivfduo depressive. 

Ainda de acordo com o supracitado Oficial da Brigada Militar, o estresse faz 

com que o organismo se prepare para suportar situa~oes que se apresentam, sendo 

uma rea~ao a urn determinado estrmulo, que varia para cada indivfduo, tornando-se 

uma ferramenta fundamental para que o homem possa sobreviver. 

Porem, esse quadro pode ser malefico; isto ocorre quando o nfvel de estresse 

aumenta expressivamente, em que a fadiga substitui o estrmulo benefico e, mais 

adiante, pode deixar o indivfduo suscetrvel a doen~as ffsicas e mentais. 

lnicialmente, o estresse se apresenta de forma muito sutil, sendo 

despercebido pelo indivfduo, o qual tende a nao aceitar sua existencia e, isto 

dificulta sua identifica~o. Normalmente, disturbios psicossomaticos surgem e 

afetam o sistema nervoso autonomo, a partir da agrega~ao de tres ou quatro 

sintomas aparentemente comuns, como insonia, cansa~o e dores de cabe~a. 

Alem desses sintomas, a hipertensao tambem se apresenta como uma das 

adultera~oes mais corriqueiras que agrava o estresse. A pressao alta tern o poder de 

prejudicar o funcionamento dos rins, podendo ocasionar tambem urn acidente 

vascular cerebral. 

Os problemas gastrintestinais tambem aparecem associados ao estresse, 

sendo que as ulceras pepticas e a anorexia nervosa sao os mais graves. Alem disto 
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tudo, podem ocorrer ainda disturbios respirat6rios, sendo a asma o mais comum, a 

qual pode ser provocada por conflitos emocionais. 

Segundo o Capitao Augusto Mamede Freitas de Lima: 

... essa doenya nao escolhe quem atingir, ou seja, todas as pessoas podem 
ser vftimas dela, desde empresarios, politicos, policiais, ate donas de casa 
e crianyas. A tensao, o cansayo e a irritayao sao problemas crOnicos 
apresentados por urn individuo estressado, sendo que existe uma 
dificuldade grande relativa a criatividade e a flexibilidade ... 

0 estilo de vida, as experiencias adquiridas, as atitudes pessoais em rela98o 

ao mundo e aos problemas, as crencas e a religiosidade, doencas adquiridas e ate a 

predisposi98o genetica do individuo sao fatores fundamentais a serem verificados no 

processo de desenvolvimento do estresse. 

0 estresse pode ser considerado, em sua essencia, como uma altera98o 

global do organismo humano, com o objetivo de se adaptar a uma nova situa98o ou 

as mudancas de urn modo geral, sendo considerado uma resposta fisio16gica, 

psicol6gica e comportamental de uma pessoa que procura adapta98o e ajuste as 

pressoes internas e/ou externas. 

2.3 0 ESTRESSE E 0 TRABALHO 

0 trabalho e a ferramenta pela qual o individuo se relaciona com o mundo 

exterior, em que, constantemente, luta em alcancar o prazer e o bem-estar e briga 

contra o sofrimento. As vivencias que determinam a qualidade das relacoes em 

todos os aspectos de sua existencia sao o resultado desta luta. 

Dejours, Dessors e Desriaux (1993) acreditam que, por meio das diferentes 

relacoes do individuo com o seu trabalho, sua saude seja implicada no mais alto 

nivel. 

Para Dejours, ( ... ) o modelo de homem construido pela psicopatologia do 

trabalho e inteiramente centrado no sofrimento e seus destinos, em fun98o da 

situacao real de trabalho e das caracteristicas da organizacao de trabalho. 

(DEJOURS, ABDOUCHELLI e JAYET, 1994, p. 161). 

0 trabalho, com seus elementos causadores de sofrimento e de prazer, 

constitui-se numa atividade decisiva para o equilibrio psiquico do individuo e para 

uma rede complexa de sentimentos e representacoes em constante movimento 

(MAZZILLI, et al. 1998). 
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Para este autor, "a falta de condi9oes favoraveis impede o sujeito de 

beneficiar-se do trabalho, para transformar seu sofrimento em criatividade, levando-o 

a engajar-se num cfrculo vicioso, que favorece sua desestabiliza98o e impale a 

doen9a, caracterizando o sofrimento patogenico" (MAZZILLI, p. 4, 1998). 

Ao analisar o significado do trabalho para o servidor publico e a forma98o da 

identidade dos servidores da Secretaria da Administra98o do Estado do Rio Grande 

do Sui, o autor acima citado afirma que entre os servidores publicos comuns, "o 

trabalho se reduz a pequenas tarefas atreladas a formularies e a guarda de 

regulamentos que esvaziam o trabalho individual, fazendo perder a no98o de 

produtividade coletiva, privando o significado social", cedendo as imposi¢es sociais, 

satisfazendo-se pouco, vivendo "como urn percevejo social ou parafuso insignificante 

diante da maquina do Estado". 

Pode considerar-se que, nos dias de hoje, o estresse pode ser urn dos 

responsaveis pelos principais problemas que afetam a humanidade, devido ao modo 

de vida, que se reveste de particularidades especfficas ricas em situa¢es capazes 

de provocarem estresse no ser humano (MAZZILLI, et al. 1998). 

Na esteira deste entendimento, Nakaiama (1997, p. 15) afirma que urn 

ambiente de trabalho hostil pode conduzir ao estresse e tornar o funcionario menos 

eficaz, ou ate mesmo leva-lo a morte. Para a pesquisadora, o estresse pode 

transformar em prejufzos e fracassos os investimentos em recursos humanos de 

uma empresa. 

Para Cardoso (1995, p. 26), do lnstituto de Higiene e Medicina Social da 

Faculdade de Medicina de Coimbra, existem varias causas que podem estar na 

origem de uma situa98o de estresse, o trabalho parece constituir-se uma das 

principais fontes, podendo afirmar-se que o estresse no trabalho e urn dos maiores 

problemas dos nossos dias. 

Segundo Liger (1999), o conflito entre as metas e a estrutura da empresa de 

urn lado, e as necessidades individuais de autonomia, realiza9ao e identidade, e urn 

grande agente estressor. Para a autora, o trabalhador muitas vezes perde a no9ao 

do processo de produ98o como urn todo, tern ritmo de trabalho fora do seu controle, 

perde o poder de decisao sobre o seu trabalho. Assim procedendo, o trabalhador 

tern a sua auto-estima diminufda, seu trabalho nao e percebido como interessante 

ou importante, nao ve que seu esfor9o e socialmente significative e nao ha refor90 
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na sua identidade por meio do trabalho. Concluindo, a autora afirma que tudo isto e 

uma ameaca a dignidade humana. 

Para a autora em referencia, quando as necessidades do individuo nao estao 

sendo satisfeitas e este e submetido a estressores psicossociais, ele pode se ajustar 

de duas maneiras, por meio do ajuste ativo ou do ajuste passivo. 

0 ajuste ativo se manifesta por meio da expressao do desejo de mudanca na 

estrutura a que esta submetido; do afastamento ou solicitacao de transferencia do 

servico; ou da participacao em movimentos trabalhistas. 

Ja o ajuste passivo se verifica pela conduyao a alienacao; pela depreciacao 

do trabalho, sentindo-se como urn peso, objetivando apenas a remuneracao de 

condiyaes fisicas e higienicas; alem de sentir o trabalho como desinteressante; 

absenteismo; usando abusivamente de medicamentos, alcool e drogas; alem de 

apresentar maior predisposicao a doencas. 

Os especialistas que tratam sobre o assunto sao unanimes em afirmar que as 

atividades policiais sao tidas como uma das ocupayaes mais estressantes devido a 

exigencia de uma elevada especializacao e as circunstancias de trabalho adversas, 

em que se faz de tudo, se tern grande responsabilidade e pouca autoridade para a 

decisao. E o pessoal "do meio de campo", que e exigi do demasiadamente e sofre 

muitas cobrancas, segundo afirma a psic61oga e jornalista Ana Maria Rossi (1995). 

Dessa forma, a PM e o segmento do Estado que, por missao constitucional, 

tern o dever de preservar a ordem publica, a incolumidade das pessoas e do 

patrimonio, constituindo-se no primeiro anteparo de protecao ao cidadao. 

Com a acao de seus integrantes, diuturnamente, materializa-se a ayao estatal 

por meio do policiamento ostensivo preventivo, da prisao de infratores da lei, da 

lavratura das infracoes de transito, das advertencias e orientacoes prestadas pelos 

Policiais Militares do policiamento urbano e rodoviario, pelos que atuam em 

disturbios civis, em ocorrencia com seqOestro, com mortes. 

De fato, o Policial Militar, com segmento visivel do Estado, e o primeiro a 

receber o impacto dos problemas sociais, sejam eles ocorrencias policiais ou nao. 

Grande maioria das ocorrencias atendidas e assistencia a pessoas doentes, 

resolucao de pequenos conflitos e prestayao de informacoes. 

Sara Cristina da Silva cita em sua monografia intitulada "0 estresse do policial 

militar do Mato Grosso: condicoes de trabalho do policial militar'' as palavras do 

psiquiatra Luiz Antonio Nogueira Martins, da Universidade de Sao Paulo: 
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Toda atividade profissional e desgastante, mas algumas profissoes sao 
mais estressantes do que outras. Urn violinista de orquestra sinfonica ou 
urn artista plastico operam num patamar de stress muito mais baixo do que 
a telefonista ou o bancario. lsso porque o tamanho do stress pode ser 
definido pela relac;:ao que se tern como servic;:o ... (SILVA, 2004, p. 65) 

Continua o autor: 

... 0 artista plastico precisa comercializar suas obras, o que causa algum 
stress, mas normalmente gosta de seu trabalho e passa a maior parte do 
tempo num ambiente calma. Mas existe vocac;:ao para ser telefonista ou 
bancario? Nao. E isso estressa. Algumas profissoes desgastam porque 
exigem estado de alerta maximo, como pilotos, ou tensao total, como 
policiais. (SILVA, 2004, p. 66) 

Embora este profissional generalize, dizendo que profissoes como balconista 

e bancario nao fazem parte de voca<;ao, seu depoimento e relevante ao referir-se a 

profissoes como pilotos e policiais que tern sob sua responsabilidade vidas 

humanas. 

Mesquita (1999, p. 45) assim se manifesta sobre o desenvolvimento das 

atividades policiais militares, declarando que no empenho de suas fun<;oes, o Policial 

Militar se depara com inumeras situa<;oes criticas resultantes das desarmonias 

sociais, que acabam sendo registradas e assimiladas inconscientemente, 

comprometendo seu bem-estar e fisico. 

2.4 0 ESTRESSE POLICIAL 

Segundo Santos (1993), nos Estados Unidos, doze por cento do tempo 

perdido no trabalho e devido a doen<;as cardiovasculares. Este autor fala ainda que 

naquele pais, segundo estudos realizados, a profissao policial ocupa a decima 

primeira posi<;ao em termos de estresse. 

Verifica-se, assim, que o estudo do estresse policial e hoje uma preocupa<;ao 

mundial. Nesse contexto, a Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por meio de 

sua revista especial, publicada em janeiro de 1993, demonstrando sua preocupa<;ao 

com o assunto, publica varios artigos cientificos norte-americanos e urn nacional, de 

autoria de urn capitao de Policia Militar de Sao Paulo, sobre o assunto. 

De acordo com esses artigos, os problemas sociais brasileiros, as condi<;Oes 

de trabalho da policia militar e as exigencias as quais diariamente sao submetidos os 

policiais, entre outros, sao fatores estressores. 
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Petrons e Raiser (apud RIBEIRO, p. 14, 1993), afirmaram que o estresse 

policial tern aumentado nos (Jitimos dez anos. Os autores do Estatuto Schaefer 

asseveram: 

... o estresse e urn perigo real para o policial, isso porque o estresse no 
trabalho, de uma forma geral (nao s6 policial) afeta a saude da pessoa, sua 
personalidade e/ou a sua performance profissional... 

Para Violanti (1993), alem dos problemas fisio16gicos, o estresse conduz a 

mudangas de atitude nos policiais, tais como o cinismo, e que variam de acordo com 

a frustragao no trabalho 

Policiais submetidos a grandes pressoes como tiroteio, ayaes seguidas de 

morte, sofrem traumas e problemas emocionais serios. Div6rcios, alcoolismo, 

suicidio, assedio sexual, entre outros, sao problemas decorrentes do impacto 

emocional (Warren e lgram, 1993). Estas ayoes sao ocorrencias de alto risco ou 

traumatizantes. 

Para matar e preciso correr o risco de ser morto. 0 risco da morte e o 

paradoxa supremo do homem diante da morte, pois contradiz total e radicalmente o 

horror da morte (MORIN, p. 70, 1997). Para este autor, a corrida gregaria para o 

com bate (para a morte) implica uma derrota dos instintos de protegao individual da 

especie. Para matar com eficacia, conclui o autor, estes instintos de protegao 

individual sao subordinados a necessidade do risco. Todavia, pode aparecer o 

medo, e entao ocorre o recuo e o homem que devia combater se deixa matar ali 

mesmo (MORIN, p. 70, 1997). 

A atuayao do impulso instintivo, do impulso civico, do impulso da 

individualidade, leva o individuo a autodeterminar-se contra o seu medo, pois isso 

implica auto-afirmagao do seu grupo, pois teme ficar desonrado diante de seus 

concidadaos, razao pela qual muitas vezes arriscam-se a morte, que se manifesta 

mais livre nas sociedades evoluidas, em que o individuo mais se afirma ele proprio 

(MORIN, 1997). 

Reiser (apud VIOLANTI, 1993) fala de policiais que se tornaram 

emocionalmente endurecidos e se isolaram. Em casa, o policial tende a desligar as 

emoyaes em relagao a sua familia, levando a urn processo de afastamento e de 

procura de relayoes fora de casa. 0 referido autor continua afirmando que, na rua, 

os policiais podem extravasar as frustrayoes sobre os cidadaos que eles encontram 

em situayoes de policia. 
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Richard e Fell (apud WARREN e IGRAM, 1993, p. 37) observaram que as 

pressoes do ambiente de trabalho podem resultar em numerosas patologias inter

relacionadas psicol6gica e fisiologicamente. 

Para o Dr. AI Somodevilla, chefe do Departamento de Dallas, U.S.A 

(RIBEIRO, 1993), as chances de urn policial cometer suicidio sao de quatro a cinco 

vezes maiores do que ele morrer em combate. 

Segundo Ribeiro (1993), o policial militar e treinado a nao se envolver nas 

ocorrencias que atende, manter-se forte e inabalavel diante das situagoes. 0 autor 

afirma que a necessidade de desenvolver estrategias para a assistencia dos policiais 

com problemas emocionais experimentados no cumprimento da lei, especialmente 

em tiroteios, e urgente. 

Nesta diregao, diversos estudos mostram a preocupagao dos administradores 

em reconhecer a importancia e o grau de sua responsabilidade na preservagao e 

manutengao da saude, da forga !aboral e da vida produtiva de seus profissionais 

com qualidade. 

Rossi (1995), em urn programa de televisao, afirmou que nos EUA os 

funcionarios processam as empresas por causa de estresse, devido as expectativas 

muito grandes e exigencias demasiadas dos patroes, devido a falta de treinamento, 

muitas cobrangas e a perda da identidade. 

Para a psic61oga Marilda Novaes Lipp (apud RIBEIRO, 1993), quanto mais o 

profissional supervaloriza sua fungao mais sujeito estara ao estresse. As constantes 

pressoes ocupacionais decorrentes do elevado indice de infragoes penais com que 

se depara, da familia, das chefias, da empresa e da sociedade, sao fatores 

estressores para o Policial Militar. 

Para Ribeiro (1993), na Policia Militar paulista o numero de suicidios e seis 

vezes maior que na populagao em geral. Afirma, ainda, que na policia de Nova York, 

o numero de suicidios eo dobro do que ocorre na populagao de forma geral, sendo 

a profissao policial a que apresenta o maior indice de todas as profissoes. 

Por tais razoes, urge que os organismos policiais desenvolvam programas de 

redugao e de prevengao do estresse. E comum ouvir-se nas palestras de Policiais 

Militares gauchos, ligadas a atividade de ensino da Corporagao, que ap6s os dois 

primeiros anos de trabalho na rua, o Policial Militar se desmotiva e diminui 

acentuadamente suas agoes por iniciativa propria. Esta desmotivagao do homem 

pode ser consequencia do estresse, o que resulta em custos ao erario publico, aos 
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organismos policiais militares e a sociedade, independente da qualidade na 

prestactao dos servictos. 

A alf8o policial, que ocorre em situactoes angustiantes para as vitimas 

(assaltos, vidas em risco, etc.), se impregna deste sentimento que e transferido para 

o policial militar. 0 convivio com a dor, com o medo, com o risco e com a morte 

produz medidas ou actoes reativas nos policiais. 

Neste sentido, varios estudos tern demonstrado que policiais submetidos a 

grandes pressoes como tiroteio, alfOes seguidas de morte, sofrem traumas e 

problemas emocionais serios. Div6rcios, alcoolismo, suicidio, assedio sexual, entre 

outros, sao problemas decorrentes do impacto emocional. 

As pessoas suportam pressoes ate determinado limite, com o aumento das 

pressoes as pessoas tomam-se menos atentas, diminuindo seu nivel de energia e 

ate provocando sono. Para o policial militar estas situalfOes sao extremamente 

perigosas, se estiverem de servi«fo. Conclui-se que o estresse impregna a ocupalf8o 

policial e que traz serias implicactoes para sua vida pessoal e profissional. 

Nesta perspectiva, a atuactao da policia na sociedade e dual: liberdade versus 

regras sociais. As restrictoes de toda ordem e as multiplas exigencias do 

policiamento, aliadas a possibilidade de fracasso na a9a0 policial, sao estressantes. 

Portanto, e necessario estar atento a quantidade e a intensidade dos 

sintomas que o organismo humano apresenta e refletir se nao se esta exigindo 

demais do policial, pois nao sao os acontecimentos que determinam se o individuo 

esta estressado ou nao, mas as reactoes diante deles. 

2.5 0 ESTRESSE E SUA INFLUENCIA NA QUALIDADE DO SERVICO POLICIAL 

MILITAR 

Os oficiais da Pollcia Militar do Rio de Janeiro Lorencto da Silva et al (1995; p. 

2), em 1995, diziam que: 

... o servi-;:o prestado pelo policial militar constr6i a imagem da Corporac;ao 
perante seu cliente, quer seja num simples ato de ajuda a qualquer 
cidadao, pela forma que conduz uma ocorrencia, pela sua apresentac;ao 
pessoal, ou, ate mesmo, atraves de urn ato her6ico. 

Esses oficiais da PMERJ, do curso Superior de Policia Militar, desenvolveram 

uma pesquisa visando analisar se o estresse do policial militar carioca interferia na 
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qualidade dos servi9os prestados a popula9ao. Conforme Loren9o da Silva et al 

(1995; p. 98), em suas conclusoes, o estresse do policial militar interfere na 

qualidade do servi90 prestado a popula980. 

Esta conclusao alinha-se ao afirmado por Karl Albrecht (1994, p.4) de que os 

administradores nao controlam a qualidade do produto quando ele e urn servi9Q. 

Considerando os referenciais citados, conclui-se que a qualidade dos servi90s 

policiais prestados a sociedade e proporcional a qualidade de vida dos servidores 

que a executam. Nao sera possivel atender o cliente com qualidade, se nao forem 

atendidas as necessidades do publico interno da Corpora9ao, no caso da Policia 

Militar. 0 policial militar e o verdadeiro representante da lnstitui9ao, que a todo o 

momenta esta interagindo com a comunidade. 

Assim, a imagem da Corpora9ao e construida diariamente, em a9oes simples, 

como o atendimento de urn chamado telefonico, como a presta98o de uma 

informa9ao, e tambem com atitudes mais complexas, como os procedimentos em 

uma prisao, em uma invasao de domicilio. 

A rela9ao do policial militar com a sociedade e complexa, uma vez que sua 

atua98o, freqOentemente, e conflitante. E exigido do cidadao policial militar coragem 

e firmeza com agressores e transgressores da lei, enquanto em outro, lhe e exigido 

educa9ao, cortesia, muitas vezes simultaneamente. 

Este equilibria emocional que e contradit6rio em uma sociedade cuja 

forma98o educacional e autoritaria, hierarquizada e rigida, que prioriza o 

cumprimento da ordem e coibe a iniciativa, muitas vezes negando o direito de 

pensar, de analisar a situa98o e decidir, resulta em uma sobrecarga emocional 

estressante, com reflexos diretos em sua saude e em suas a9oes. 

Ressalta-se, entretanto, que esta forma9ao autoritaria a que se referiu nao se 

restringe, exclusivamente, a forma9ao policial militar, uma vez que o modelo 

institucional brasileiro (familia, escola, igreja, etc.) ao Iongo dos tempos, priorizou 

estes comportamentos em seus objetivos, muitas vezes esquecendo-se do ser 

humano, dos seus sentimentos, preocupando-se exclusivamente com o 

cumprimento de ordens e com os aspectos tecnicos, nao preparando o cidadao para 

se auto-administrar, para obter conhecimentos viaveis, para prover solu96es e 

interagir com as pessoas, solucionar situa9oes. 

Se o estresse interfere na qualidade dos servi9os prestados a popula98o pelo 

policial militar, e indispensavel combate-lo, uma vez que este servi90 exige urn 
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homem em perfeitas condicoes de saude, bern preparado tecnicamente, que possua 

equilibria emocional para o desempenho eficaz da sua missao, em defesa do 

cidadao e dos direitos constituidos. 

A profissao PM e extremamente extenuante e traz como conseqOencias 

prejuizos a saude, o estresse psicol6gico que pode ser transferido para a sua vida 

pessoal, alem de tornar seu trabalho desagradavel e, pouco compensador. 

Conforme ja dizia Karl Albrecht (1994, p. 120), a reacao emocional negativa 

experimentada pelo empregado transfera-se ao cliente. Urn empregado apatico, 

emocionalmente neutro ou hostil, e nem urn pouco interessado em seu trabalho 

acabara transferindo esses sentimentos ao cliente e criara uma impressao negativa 

em si mesmo e da empresa. 

2.6 EFEITOS DO ESTRESSE NA CARREIRA POLICIAL 

Verificando o perfil de cada policial, correlacionado a seu intuito, treinamento, 

realidade e sociedade atendida, levando-se em conta a periculosidade de seu 

trabalho, percebe-se que, nao raramente, este profissional podera estar trabalhando 

sob a influencia do estresse. 

Estagios transit6rios correlacionados aos efeitos do estresse foram 

identificados por meio de estudos realizados nos Estados Unidos tendo como 

publico alvo os policiais daquele pais. Segunda a pesquisa, esses estagios poderiam 

seguir os profissionais ao Iongo da carreira, situacao que pode ser trazida para a 

realidade da policia brasileira, logicamente preservando as diferentes realidades e 

caracteristicas 

Dessa forma, com o intuito de classificar, Violanti (apud LIMA, 2002) destacou 

as seguintes fases: estagio do alarme, estagio do desencanto, estagio da 

personalizacao e o estagio da introspeccao. 

0 primeiro estagio, isto e, o estagio do alarme acontece nos cinco anos 

iniciais. 0 policial que acabou de ser incluido nas fileiras da Corporacao passa por 

urn choque de realidade, em que verifica que o trabalho cotidiano apresenta 

nuances diferentes da teoria ministrada nos bancos escolares de formacao. Existe a 

tendencia do desgaste crescer de forma intensa, na medida em que o militar vai 

tendo contato com as atividades reais. As exigencias do trabalho se tornarao urn 
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peso para o policial, para sua capacidade de rea9ao, fazendo com que esta fase 

seja fundamental para o surgimento do estresse. 

A segunda fase ou estagio do desencanto aparece normalmente do sexto ao 

decimo segundo ou decimo quarto ano de carreira. E caracterizada pela ruptura do 

ideal da carreira, em que ocorrem as decep¢es e a constata9ao de que as pressoes 

e exigencias do servi9o ultrapassam o limite da capacidade de rea9ao do 

profissional. 0 policial se sente fracassado e incapaz de trabalhar com as exigencias 

da profissao. 

0 terceiro estagio e o da personaliza98o que inicia nos doze ou quatorze anos 

ate aos vinte anos de servi9o, em que a preocupa9ao do policial diminui 

sensivelmente com as exigencias da profissao, alem da constata98o de que o medo 

do fracasso e do estresse profissional e bastante reduzido. 

0 ultimo estagio e o da introspec98o que vai dos vinte anos ate a 

aposentadoria, em que ocorre a reflexao de cada policial. A saudade do inicio da 

carreira impera, sentindo-se pouco preocupado com o fracasso, apresentando 

seguran9a, pois, dispoe de uma larga experiencia profissional. 0 estresse da 

profissao tende a diminuir, pois as expectativas sao aumentadas com o futuro 

proximo da aposentadoria. 
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3 METODOLOGIA 

Este capitulo descreve os metodos que foram seguidos durante o presente 

estudo. Subdivide-sa em caracteriza9ao da pesquisa, coleta de dados e 

sistematiza980 e analises. 

3.1 CARACTERIZA<;AO DA PESQUISA 

Utilizou-se o metoda dedutivo e qualitative na pesquisa bibliografica, haja 

vista a necessidade da busca de dados gerais sobre o estresse, fundamentais para 

que, posteriormente fosse possivel a analise do caso especifico, ou seja, o estresse 

nos policiais da RONE. 

Com rela9ao a questao dos questionarios e das entrevistas, foi utilizado o 

metoda indutivo, ou seja, do especifico para o geral. Em alguns momentos a 

pesquisa foi qualitativa e em outros foi quantitativa, dependendo do objetivo de cada 

questao e/ou pergunta. 

3.2 COLETA DE DADOS 

Realizou-se inicialmente uma revisao da literatura consistente no estudo, por 

meio de pesquisa bibliografica em publica96es especializadas no assunto, alem de 

buscas de dados sobre o hist6rico do estresse, e do levantamento dos conceitos 

fundamentais relacionados ao assunto, partindo do geral para o especifico, 

chegando ao estresse na fun9ao policial. 

Dessa forma, objetivou-se caracterizar a importancia do tema no contexto 

atual da Corpora98o e formar a base te6rica necessaria para verificar a influencia do 

estresse causado pelo servi90 policial nos integrantes da RONE. 

Foi realizada uma pesquisa de campo, por meio de urn questionario de 

pesquisa com questoes abertas e fechadas, em que foi feita a coleta de dados junto 

a uma amostra composta por 50 (cinquenta) policiais militares lotados nas Rondas 

Ostensivas de Natureza Especial, alem de duas entrevistas com profissionais da 

area medica e uma entrevista com urn Oficial da RONE. 
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Por meio do instrumento dessas entrevistas, foram levantadas informa¢es, 

bern como foram devidamente analisadas as respostas obtidas com os seguintes 

profissionais: com a assistente social do Centro Terapeutico do Hospital da Policia 

Militar, s,.a Joelma Arlinda Viana; com a Ora Gisele Laguna Vit6ria, medica psiquiatra 

do Hospital da Policia Militar; e como 1° Ten. QOPM Gustavo Dalledone Zancan, o 

qual na data da entrevista respondia pelo Comando da RONE. Estes profissionais 

repassaram informa¢es uteis para 0 desenvolvimento dessa pesquisa, as quais 

serao apresentadas mais adiante. 

Assim, as entrevistas objetivaram colher subsidios tanto do Comando dos 

policiais militares da RONE, quanto de profissionais da area medica, mas 

especificamente na assistencia social e psiquiatria, os quais acompanham casos 

reais na sua rotina diaria de trabalho. 

A Companhia de Policia de Choque, por meio de sua Seyao de Pessoal, alem 

da propria sargenteayao da RONE, tambem serviram de banco de dados a respeito 

de informa¢es sobre as normas gerais de ayao, alem de outros dados relevantes 

para o estudo. 

3.3 SISTEMATIZA<;AO E ANALISE 

A partir dos dados coletados nos questionarios a respeito da vida profissional 

e pessoal dos policiais militares da RONE, foram realizados comentarios e 

discussoes a respeito dos efeitos do estresse sobre esses trabalhadores. 

Lanyando-se mao das informa¢es coletadas e estudadas nos questionarios 

e entrevistas, foram realizadas discussoes e analises do tema, por meio de 

tabulayao de dados e interpretayao das respostas dos entrevistados, verificando 

qual e a forma atual de tratamento do tema pela PM e qual seria a maneira ideal a 

ser seguida. Oessa forma, foram propostas medidas para prevenir o aparecimento e 

o agravamento do problema. 
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4 ANALISE E DISCUSSOES 

Neste capitulo, os dados coletados serao apresentados, bern como as 

analises e discussoes serao realizadas e expostas, a fim de cumprir os objetivos 

propostos neste estudo. 

4.1 RESUL TADO DA PESQUISA TE6RICA/DOCUMENTAL 

De acordo com dados repassados pelo Comando da Companhia de Policia 

de Choque da PMPR, a RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) foi criada 

no dia 13 de Julho de 1992, pelo CPC (Comando do Policiamento da Capital) devido 

ao crescimento da criminalidade violenta e da falta de dispositivo de reacao no 

recobrimento do Policiamento Ostensivo. 

No inicio de sua criacao, a RONE era formada como urn dos segmentos que 

compunham a Companhia de Policia de Choque, os quais desenvolviam suas 

atividades com grupos de 20 (vinte) Policiais Militares, por turno de servico, sendo 

divididos em equipes de 06 (seis) viaturas. 

Atualmente, esta estruturada como uma Companhia, comandada por urn 1 o 

Tenente, sendo o efetivo distribuido em 06 (seis) Pelotoes de 26 (vinte e seis) 

Policiais Militares, com 06 (seis) viaturas por Pelotao, sendo cada Pelotao 

comandado por urn 2°Tenente. 

Esses policiais da RONE comumente se envolvem em ocorrencias que 

enfrentam meliantes armadas, portanto, os confrontos armadas fazem parte da 

rotina desses PMs. Dessa forma, a seguir serao apresentados os efeitos 

psicol6gicos durante o confronto armado e os p6s-confronto armado 

4.1.1 Efeitos Psicol6gicos durante o Confronto Armado 

No "stress" em confrontos armadas, Tedeschi (1995) buscou demonstrar a 

real necessidade do constante aprimoramento dos agentes de seguranca. Foram 

analisados os efeitos fisiol6gicos e psicol6gicos que ocorrem com a pessoa em 

circunstancias de profunda ameaca de sua integridade fisica, estudo esse que 

comprovou a existemcia de fenomenos que realmente alteram a percepcao das 



31 

pessoas em momentos criticos de suas vidas, sedimentando, portanto, os objetivos 

da pesquisa. 

0 que sera mostrado nesta subsegao sao as perspectivas de alterayoes de 

tempo e espayo e de outros fenomenos que ocorrem em momentos de extrema 

"stress", resultantes das atividades de alto risco, evidenciadas por meio das 

experiencias do dia-a-dia dos policiais da RONE. 

A divulgagao destes fenomenos contribuira para urn melhor equilibria 

psicol6gico daqueles que estao envolvidos com atividades de perigo constante e 

iminente, facilitando por conseguinte a atuayao profissional no transcorrer do 

atendimento de situayaes criticas, quando ocorrerem, nao mais serao tidos como 

irracionais e misteriosos, servindo de subsidios para o melhor desempenho 

profissional. 

4.1.1.1 Tachypsychia 

Este nao e urn vocabulo composto, e muitas vezes e escrito de forma errada, 

e alem de mal escrito e mal utilizado. Se for dito que tachypsychia engloba "Tunel de 

Visao" e demais fenomenos decorrentes do "stress", isto tambem nao sera 

verdadeiro. Tachypsychia e urn fenomeno "especifico", caracterizado pela distorgao 

de tempo percebido. Este termo se origina do grego e literalmente signifies 

velocidade da mente, e apesar deste significado, o que voce ira vivenciar na grande 

maioria das situayoes e uma noyao vagarosa da ayao. E o que a Academia "Federal 

Bureau Investigation" F.B.I., denomina de ''Visual Slowdown". Toma, portanto mais 

vagaroso o visual (TEDESCHI, 1995). 

Provavelmente, inumeras pessoas ja tiveram a oportunidade de vivenciar este 

fenomeno, citando por exemplo alguns tipos de crises, tais como: a queda de urn 

bebe de sua cadeirinha, ou a colisao de urn carro, etc. Ap6s a ocorrencia, muitos 

participantes relatam o fato como se estivessem atravessando urn terreno gelatinoso 

e, que a sensayao era simplesmente horrivel. Na verdade a pessoa nao esta se 

movimentando mais devagar, mas sim talvez, muito mais rapido que em toda a sua 

vida. Em ocorrencias policiais de confrontos armadas, o fenomeno nao ocorre 

simplesmente para o agente de seguranya, tambem acontecera com a pessoa do 

outro lado, ou seja, o oponente. 0 Reflexo de Luta ou Fuga (fight or flight reflex) se 

inicia, e a mente diz que o organismo esta em perigo, e este tern que sobreviver, os 
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recursos humanos que voce provavelmente nunca experimentou, serao 

imediatamente chamados a ac;ao, os poderes mentais que normalmente nao sao 

aplicados, vern a tona, como se estivesse olhando o mundo por meio de uma 

maquina "Kodack lnstamatic", ou ainda sobre as rodas de uma carruagem do Velho 

Oeste, e quanta mais a carruagem se desloca, mais se tern a impressao que as 

rodas estao indo para tras. E uma ilusao, o que esta ocorrendo neste momenta, e 

que a pessoa esta percebendo as coisas ao seu redor com mais detalhes. Em 

alguns casos a percepc;ao de tachypsychia podera ocorrer ao contrario, isto e, as 

imagens ficarao mais rapidas. Quanta mais alerta se estiver para o perigo iminente, 

geralmente se vivenciara mais tachypsychia. 

Tudo isto faz parte da reac;ao de alarme do corpo (Body Alarm Reaction). 

Quando o cerebra percebe que o organismo encontra-se em perigo, desencadeia o 

Reflexo se Sobrevivencia. Esta reac;ao de alarme do corpo se inicia com imediata 

Taquicardia, aumento da Pressao Arterial, Hiperventilac;ao, com a secreyao subita 

de hormonios tais como: Adrenalina, Noradrenalina, Cortisol, etc. 

0 corpo secretara os pr6prios analgesicos, como exemplo a endorfina, 

chamados de matadores da dor, com uma Supercarga lnstantanea que durara por 

urn periodo significativo de tempo. Essas alterac;oes subitas provocarao urn grande 

aumento da forc;a muscular e insensibilidade a dor, consequentemente a pessoa 

estara muito mais rapida que em toda a sua vida. 

Por outro lado, existe a parte negativa ocasionada pelo "stress". Ira se 

vivenciar de forma dramatica, muito forte, perda da coordenayao motora. A destreza 

acaba, as maos comec;am a tremer, inicialmente os tremores serao percebidos nas 

extremidades do corpo, primeiro na mao nao dominadora "fraca", e quase que 

imediatamente nos dedos da mao dominadora, os pr6ximos locais atingidos serao as 

pernas e os joelhos. 

4.1.1.2 Tunel de visao 

E a distorc;ao da percepc;ao espacial, enquanto Tachypsychia e a distoryao de 

tempo percebido. Exemplo: Quando se assiste a urn programa de televisao, e 

aparece a imagem de urn homem num todo, preenchendo totalmente a tela do 

monitor, neste caso se tera a ilusao 6tica de que ele e mais alto do que, em seguida 

o mesmo homem aparecesse em outra imagem, s6 que mais ao fundo, cobrindo 
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parcialmente a tela. Na realidade, o homem nas duas imagens e o mesmo, dando-se 

a impressao de que ele esta mais perto e mais alto na primeira imagem, distorcendo 

portanto a percep~ao espacial. Em casos de extremo perigo, o objeto em foco: 

"arma, pessoa etc." poderao parecer muito maiores e mais pr6ximos do que na 

verdade se encontram, outro fato interessante e que no momento a pessoa deixa de 

perceber detalhes como a existencia de eletrodomesticos, quadros etc., estara 

portanto com sua aten~o totalmente voltada para o potencial amea~ (TEDESCHI, 

1995). 

4.1.1.3 Exclusao auditiva 

E a perda momentanea da percep~ao auditiva. Configura-sa no exemplo de 

urn confronto armado, quando alguem que esta proximo grita: "Nao Atire!", e os 

disparos prosseguem. Mais tarde, perguntando-se a pessoa que efetuou OS disparos 

se alguem lhe disse para nao atirar, ela respondera que nao. lsto se chama 

Exclusao Auditiva ou Exclusao de Audit6rio. 

4.1.1.4 Profecias 

Este e urn fenOmeno por demais interessante, ele se caracteriza pelo 

desenvolvimento de urn sexto-sentido. Na verdade e o resultado do acumulo 

intelectual dos outros cinco sentidos e das experiemcias que o indivfduo vivenciou ao 

Iongo dos anos em sua profissao. Este fato fica evidenciado naqueles momentos em 

que se pode analisar as atitudes dos agentes de seguran~a recem-formados, 

quando em servi~o operacional estes apresentam dificuldades em perceber 

situa~oes amea~adoras, nao conseguem muitas vezes detectar e prever as 

possfveis rea~oes de pessoas em ambientes de risco. Esta capacidade, portanto, 

nao e ensinada em cursos de forma~ao, e uma aquisi~o que demanda tempo e 

somente a convivencia no dia-a-dia profissional ira contribuir para o correto 

pressentimento do perigo; neste estagio, a pessoa passara a confiar em seus 

palpites. 

Como exemplo, tern o caso de urn policial rodoviario estadual ao abordar urn 

motorista, a fim de aplicar-lhe uma multa, teve deste urn procedimento indesejavel. 

0 motorista ao se ver "molestado" pelo policial, bocejando, disse a ele alguns 
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improperios, e apresentou uma linguagem de corpo que pressupos uma iminente 

agressao fisica. De imediato, o Policial desferiu-lhe urn tapa no rosto. As pessoas 

que ali passavam dirigindo seus carros, viram apenas o policial agredindo urn 

homem indefeso. Urn individuo treinado em "Defesa Pessoal", ou em combates 

armados, enxerga pequenos indicadores, os quais dao a ele, motivos para se 

antecipar a uma futura agressao, algo que nao ocorre com outras pessoas nao 

treinadas. No caso em pauta, a reac;ao do policial por ser urn lutador treinado, que ja 

viu milhares de vezes homens que desferem socos, sabe que o gesto com o quadril, 

significa preparo para lanc;ar urn golpe. Uma pessoa leiga nao possui este "Feeling", 

que possibilita uma distin<;ao correta (TEDESCHI, 1995). 

4.1.1.5 Resposta moral 

A resposta moral e uma reac;ao de negac;ao. Em determinados momentos, as 

pessoas podem apresentar condutas contrarias aos fatos ocorridos, nao aceitando 

os acontecimentos ou dissimulando. 0 que caracteriza este fenomeno e a 

incapacidade das pessoas assumirem a realidade, prevalecendo o instinto de 

preservac;ao (TEDESCHI, 1995). 

4.1.1.6 Perda temporaria de visao 

E a perda temporaria da visao, ocorre principalmente com pessoas 

despreparadas, e caracterizada naqueles momentos em que acontece uma 

catastrofe, tendo-se como resultado esse fenomeno; e portanto diferente de uma 

cegueira ocasionada por problemas org8nicos como o diabete por exemplo 

(TEDESCHI, 1995). 

4.1.1. 7 Efeito de esbranquecimento 

Chamado de efeito de esbranquecimento, tambem e uma perda temporaria 

da visao, o que a diferencia da perda de visao e a sensac;ao de que tudo fica branco, 

e como se fosse uma televisao Branca e Preta antiga que, ao ser desligada, a 

imagem desaparece aos poucos (TEDESCHI, 1995). 
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4.1.1.8 Divisao psicol6gica 

0 fenomeno conhecido por Divisao Psicol6gica e o oposto a perda temporaria 

de visao. Enquanto no segundo se da com amadores, o primeiro ocorre com 

pessoas altamente treinadas e experientes. Quando a pessoa treinou 

incessantemente, ate o ponto em que possa executar alguma atividade na condicao 

de "Piloto Automatico", a rea9ao "OF"/"ON" (liga/desliga) e instantanea (TEDESCHI, 

1995). 

4.1.1.9 Cognitiva dissonante 

Em certos casos, mesmo as pessoas altamente treinadas podem cometer 

erros grotescos em virtu de do extremo "stress", apesar de terem incessantemente 

automatizado os movimentos em sequencia 16gica. A dissonancia cognitiva, 

portanto, refere-se a "Confusao" de procedimentos. 

4.1.2 Efeitos Psicol6gicos P6s-Confronto Armado 

Passado o grande estresse sofrido durante urn confronto armado, o policial 

passa para outro estagio, o qual tera consequencias diversas de acordo com cada 

individuo. Pode-se iniciar urn estresse posterior ao confronto, urn estresse p6s

traumatico. 

Sobreviver a uma catastrofe e uma das coisas mais dificeis que se pode 

imaginar. Ha algumas pessoas que sao submetidas a uma experiencia 

excepcionalmente ruim, como a perda inexplicavel de urn filho, ser vitima de urn 

incendio, estupro ou sequestra, levar urn tiro, matar alguem, etc. Para algumas 

pessoas, epis6dios como a perda de emprego, ser espancado ou preso, ou mesmo 

urn processo judicial pode ser vivenciado como uma extraordinaria catastrofe, e 

sofrem da mesma maneira. 

As pessoas que sobrevivem a essas catastrofes apresentam urn quadro que 

se chama Estresse P6s-Traumatico, o qual e conhecido no ambito da psicologia pelo 

c6digo CID 10. 

Essa e a pergunta que todas as pessoas que passaram por experiencia 

particularmente traumatica fazem. Nao ha uma resposta pronta e essa pergunta 
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costuma ecoar dentro da cabeya por urn Iongo tempo. Quanto e esse tempo? Se a 

experiencia traumatica for leve, de 3 a 6 meses. Uma perda de urn parente proximo, 

de 6 meses a 2 anos. E infelizmente para traumas mais devastadores, anos a fio ou 

a vida inteira. Em geral, os sintomas tern inicio nos primeiros 3 meses ap6s o 

evento, mas pode acontecer desse intervale chegar a muito mais tempo, as vezes 

20 anos. 

4.1.2.1 Sintomas 

Ap6s a situayao de alerta, o organismo continua ativo e no sangue ainda 

circula uma serie de substancias liberadas pela situayao de tensao. Normalmente, 

sao sentidas tremedeiras, fraqueza nas pernas, vontade de urinar, entre outros 

sintomas. 

Urn fato, para ser percebido como estressante, segundo Kaplan e Sadock 

(1993), depende da sua natureza, das condiyoes da pessoa no momento do perigo e 

do enfrentamento (recursos, defesas e mecanismos). 

Para este autor, o desequilibrio interno e o externo entre as pressoes do 

mundo e o ego do individuo provocam conflito, gerando ansiedades, tobias, 

neuroses, alcoolismo, drogadiyao, por exemplo. 

Os ataques freqOentes de medo fazem com que o estresse cronico seja a 

causa da ansiedade cronica. 

Portanto, nem sempre as pessoas apresentam reayees visiveis ao perigo, 

porque, por meio da inteligencia, contornam a situayao, o medo, reprimem e 

interrompem as seqOencias de reayees do organismo. 

0 resultado e que estas situayoes de medo indefinido e de ansiedade sao 

"armazenadas", cumulativamente, sem causa identificada e, inconscientemente, 

passam com elas a conviver e sofrer os seus reais efeitos, que poderao ser, 

segundo Violanti e Solomon (1993): periodos de depressao; hipertensao arterial; 

doenyas cardiacas em geral; problemas psicol6gicos diversos: cinismo; 

endurecimento e isolamento emocional, como processo de defesa psicol6gica contra 

o estresse; fracasso nas tarefas laborais; falta ao serviyo; apatia, desmotivayao para 

o trabalho; rotatividade no serviyo; atos de violencia direcionados contra a 

instituiyao; ulceras; agressividade consigo, com familiares e com a sociedade. 
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Porem, o tempo comega a passar e alguns sintomas comegam a se tornar 

mais estaveis. Sao eles: · Culpa - muitas vezes culpa por ter sobrevivido, ou pelas 

coisas que teve que fazer para sobreviver; · Ansiedade - em geral a vitima evita as 

situagaes que lembram o trauma, tern dificuldade para adormecer, assusta-se com 

facilidade; · Depressao - muitas vezes perda das crengas, sensagao de inutilidade, 

vergonha, desespero ou desamparo, alem de retraimento para a vida social e urn 

certo entorpecimento para a vida; · Revivendo - Com muita freqOemcia o 

sobrevivente volta a lembrar do trauma, seja em epis6dios de flashback que invadem 

a mente, seja em sonhos. Algumas vezes ocorre exatamente o oposto e o 

sobrevivente nao consegue se lembrar de nada. 

Outros estudos tern demonstrado que as pessoas que desenvolvem e 

continuam mantendo urn Transtorno de Estresse P6s-Traumatico, podem vir a sofrer 

uma serie de mutagoes em suas personalidades (BALLONE, 2008). 

Entre as caracteristicas observadas nas Alteragoes de Personalidade 

decorrentes de experiencias muito traumaticas, como sao os atentados, guerras, 

etc., seriam: aumento dos sentimentos de ira ou vinganga; diminuigao da capacidade 

de concentragao; aumento da agressividade e irritabilidade; diminuigao do interesses 

pelas coisas; dores psicogenicas e psicossomaticas; depressao e ansiedade; 

diminuigao da capacidade de comunicagao com os outros; diminuigao da 

capacidade de externar sentimentos; em muitos casos, sentimentos de em culpa. 

4.1.2.2 FenOmeno "Burnout" 

Policiais e bombeiros militares envolvidos diretamente com o trabalho 

operacional (radio patrulha, transito, policia de choque, busca e salvamento entre 

outros ), freqOentemente tern que empregar muito tempo em intenso relacionamento 

com outras pessoas, cujos problemas nem sempre sao 6bvios e de facil solugao, 

gerando neles ambigOidade e frustragao, que no exercicio de urn trabalho 

profissional, podem causar urn estresse crOnico e drenagem no equilibria emocional, 

levando a "burnouf' (e a expressao inglesa para designar aquilo que deixou de 

funcionar por falta de energia), que acaba por tornar os profissionais cinicos no 

trabalho, insensiveis no que fazem, incapacitando-os a se entregarem a ele como 

gostariam ou deveriam. 
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0 policial ou bombeiro militar, estando em "burnout", tende a se avaliar 

negativamente no trabalho e no relacionamento com as pessoas. Sente-se infeliz 

consigo e insatisfeito com o que faz. As conseqOencias sao potencialmente muito 

serias para os policiais e bombeiros militares envolvidos diretamente com o trabalho 

operacional, mesmo para pessoas envolvidas com seu trabalho e para a 

organiza~ao, levando a deteriora~o na qualidade do servi~o prestado, ao 

abandono, absenteismo e baixo moral e este contexto esta relacionado com: 

inquietude pessoal; exaustao fisica; insOnia; crescenta uso do alcool e de drogas; 

problemas conjugais. 

Urn importante impulso para se estudar o fenOmeno burnout nas 

organiza~oes foi dado por Maslach como seu lnventario chamado Maslach Burnout 

Inventory (MBI) que abrange quatro fatores (apud PMESP, 1994): 1) exaustao 

emocional; 2) realiza~ao pessoal; 3) despersonaliza~o; 4) envolvimento. 

No estudo de Maslach (apud PMESP, 1994), os escores de profissionais que 

atendiam setenta ou mais pessoas por dia, foram altos em Exaustao Emocional e 

Despersonaliza~ao e baixos em Realiza~o Pessoal. Tais tendencias se 

confirmaram em: professores, enfermeiras, assistentes sociais, psiquiatras, 

psic61ogos, advogados, medicos e agentes de agencias (em que se enquadram os 

integrantes da Policia Militar, notadamente os Oficiais e Pra~s envolvidos 

diretamente com o servi~o operacional). 

Em urn outro estudo, realizado em 1978, Maslach (apud PMESP, 1994) 

verificou que as pessoas experienciando burnout estariam insatisfeitas com 

oportunidades para crescimento e desenvolvimento pessoal no trabalho. 

Burkb; Shgarer e Deszcai {apud PMESP, 1994), em urn estudo realizado com 

142 policiais, obtiveram a indica~ao de urn claro relacionamento de burnout com 

vontade de abandonar o emprego, alem de terem confirmado em hip6tese 

correlacionada. que pessoas experienciando burnout, gostariam de passar o menor 

tempo possivel com outras pessoas. Este desejo se materializava em freqOentes 

interrup~oes do trabalho, maior absenteismo, dificuldades de relacionamento com 

pessoas em geral e particularmente com colegas de servi~o. 
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4.2 RESUL TADO DA PESQUISA DE CAMPO 

Com relacao a pesquisa de campo foi realizado contato com a Secao de 

Pessoal da Companhia de Policia de Choque, em que, por meio do Sgt. Marcelo 

obteve-se c6pia das Normas Gerais de Acao das Rondas Ostensivas de Natureza 

Especial. 

Essa NGA tern como finalidade doutrinar os procedimentos operacionais e as 

missoes a serem adotados por cada componente das guarnicoes RONE, por meio 

de criterios tecnicos e taticos, que se modificam, de acordo com a populacao, o 

terreno e o modus operandi do marginal. 

Essas Normas Gerais de Acao tern como objetivo padronizar a conduta do 

Policial Militar da RONE, desde sua instruyao e postura na viatura, ate a forma de 

agir no atendimento ao cidadao nos mais diversos tipos de ocorrencias, 

patrulhamento e realizayao de abordagens. 

De acordo com essa NGA, as Rondas Ostensivas de Natureza Especial se 

constituem em tropa especialmente treinada e preparada para o combate a 

criminalidade violenta, atendendo ocorrencias de vulto como: roubos executados por 

quadrilhas, latrocinios, extorsoes mediante sequestra e trafico de entorpecentes. 

A RONE se utiliza de viaturas de medio porte, compostas por guarnicoes com 

quatro ou cinco policiais militares comandadas por graduados, que estao 

diretamente subordinados ao Oficial comandante do pelotao. 

Ela tambem dispoe de armamentos e equipamentos especificos, uniformes 

camuflados, os quais propiciam melhores condicoes de progressao, tanto no 

ambiente urbano como no rural, tendo como objetivo principal a forte capacidade de 

acao e reayao na prevencao e repressao ao crime, principalmente por meio das 

abordagens e da busca pessoal. 

Com relacao as missoes do efetivo da RONE, destaca-se a missao principal, 

a qual se trata do controle de disturbios civis, da contraguerrilha urbana e rural, e da 

ocupacao, defesa e retomada de pontos sensiveis. 

Como missao secundaria, busca-se o recobrimento das areas em apoio as 

Unidades de policiamento ostensivo, atuando diretamente nos bairros e locais onde 

o indice de criminalidade violenta prepondera. Atua tambem como policiamento de 

alto risco, com operacoes batida policial, bloqueio, presenca, escoltas de dignitarios 

e numerarios e cercos policiais. 
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Cada equipe e composta por 04 (quatro) Policiais Militares da Unidade ou 05 

(cinco), sendo 01 (urn) Policial Militar estagiario, tendo cada urn suas atribui~oes 

especificas, estruturada da seguinte forma: o comandante da equipe sera sempre 

urn Oficial ou Graduado; o motorista sera urn cabo ou urn soldado; a fun~ao de 

terceiro homem cabera ao soldado mais antigo; o quarto homem sera o soldado 

mais modemo quando a equipe for composta por quatro PMs; e a fun~o de quinto 

homem sera exercida pelo policial militar estagiario. 

A NGA tambem descreve minuciosa e detalhadamente as atribui~es de cada 

integrante da equipe PM, alem de definir a postura das equipes RONE durante a 

realiza~ao dos Pontos-Base e durante o patrulhamento. 

Essas normas ainda estabelecem regras que devem ser obedecidas quando 

alguma das equipes se deparar com urn acompanhamento tatico, as quais devem 

ser seguidas a risca para evitar acidentes ou resultados indesejados. 

As regras com rela~o a abordagem a veiculos suspeitos e a pessoas 

suspeitas a pe tambem sao ressaltadas, visando a perfei~o da utiliza~ao das mais 

variadas tecnicas possiveis para tal feito. 

No tocante a uma das missoes principais, o controle de disturbios civis, 

verifica-se que no texto da NGA tambem sao regulamentados os procedimentos 

necessarios e fundamentais para a execu~ao de tal mister sempre buscando a 

resposta mais adequada possivel a sociedade. Cita-se a importancia do treinamento 

adequado e continuando para que os PMs possam estar em condi~oes de pronto 

emprego de forma rapida e disciplinada. 

Ha tambem a regulamenta~ao com rela~ao ao deslocamento de viaturas 

RONE em comboio visando a eficiencia e a fluidez do transito. Tambem ha o 

cuidado de se tratar sobre a postura dos policiais da RONE perante a imprensa, os 

quais devem apenas informar o que ocorreu no local, evitando pre-julgamentos, 

discrimina~ao e/ou opinioes pessoais, e em hip6tese alguma deve questionar ou 

opinar sobre decisoes de comando e/ou politicas. 

A RONE regulamenta normas relativas ao atendimento de ocorrencias 

envolvendo outras unidades, alem de tratar sobre o estagio obrigat6rio de 

capacita~ao para inclusao na RONE; do estagio de capacita~ao para permanencia 

na RONE e do estagio para se tomar motoristas das viaturas desse grupo. 
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Alem de todas essas normas, estao escritos todos os procedimentos a serem 

realizados e verificados durante uma abordagem a bar, ou em locais ermos e 

favelas, por exemplo; somando-se ainda as regras basicas para se realizar uma 

refeigao ou lanche. 

Sao descritos ainda os conhecimentos basicos que todo policial da RONE 

deve obrigatoriamente saber para se manter dentro do grupo e atento a todas as 

missoes delegadas. As proibigoes tambem sao citadas taxativamente para que todos 

os policiais saibam exatamente o que nao podem fazer de maneira alguma. 

As ultimas regras estabelecidas pela NGA se referem aos procedimentos a 

serem tornados quando ocorrem acidentes envolvendo viaturas da RONE; quando 

ocorre confronto armado com os policias desse grupo; e quando se relacionam com 

o publico externo. 

Portanto, depois de verificar o conteudo das Normas Gerais de Agao das 

Rondas Ostensivas de Natureza Especial da Companhia de Choque da Policia 

Militar do Parana, percebe-se a quantidade imensa de regras e procedimentos a 

serem seguidos por esses policiais militares. 

Verifica-se, dessa forma, que a tarefa diaria de trabalho desses policiais nao e 

nada facil nem simples, pois, devem estar atentos a tudo e a todos para cumprir 

rigorosamente suas missoes. Sao policiais de elite que gostam e sentem prazer pelo 

que fazem, porem, sofrem pressao e cobranga de si mesmos e da propria sociedade 

para que nada ocorra de errado em seu trabalho, isto e, que nao cometam erros 

jamais. 

Essa cobranga demasiada pode causar urn estresse prejudicial a vida desses 

profissionais que tanto lutam pelo bern de todos. Muitas vezes, pensam demais no 

bem-estar e na vida dos outros que acabam por se esquecerem de si mesmos e de 

suas familias, o que acaba por prejudicar a sua qualidade de vida e sua propria 

saude, gerando desconforto e frustragao. 

Por fim, para buscar dados mais relevantes a respeito da ocorrencia do 

estresse nos policiais da RONE, foi confeccionado urn questionario para ser 

respondido por cinqOenta policiais; alem de tres entrevistas realizadas com uma 

assistente social do Centro Terapeutico da PMPR, com uma psiquiatra do Hospital 

da Policia Militar e como Ten. Zancan, o qual respondia pelo Comando da RONE na 

data da entrevista. Todos esses dados serao apresentados a seguir. 
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4.2.1 Questionarios 

Tomando por referencia a base te6rica estudada, verificadas as 

peculiaridades do assunto, em especial os objetivos a serem atingidos por este 

estudo, passou-se a perguntar a uma amostra de cinquenta policiais militares da 

RONE sabre o estresse a que sao submetidos em suas retinas diarias de trabalho. 

Dessa forma, verificou-se que, segundo a Companhia de Policia de Choque, 

o total atual do efetivo da RONE e de cento e dez homens, portanto, essa pesquisa 

abrangeu uma pa.rcela significativa de 46% de todo o efetivo, haja vista que todos os 

questionarios entregues foram respondidos pelos policiais, chegando-se aos 

seguintes resultados: 

A questao 1 (grafico 1) questionava a idade do policial militar questionado. 

28% 

GRAFICO 1. IDADE DO PM QUESTIONADO 
FONTE: Os autores (2009) 

Q Menos de 25 a nos 

Entre 26 e 30 anos 

0 Entre 31 e 35 a nos 

0 Entre 36 e 40 anos 

• Mais de 40 a nos 

Por meio dessa questao ficou evidenciado, por amostragem, tratar-se de uma 

tropa madura, em que a faixa etaria preponderante esta entre 31 e 35 anos. Logo 

em seguida, entre os 36 e 40 anos. lsto restou comprovado, tratar-se de 

profissionais merecedores de atenyao especial, em face dos limites a que sao 

submetidos os profissionais nesta atividade. 
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A questao 2 (grafico 2) questionava se o PM considerava sua jornada de 

trabalho estressante. 

I:JPouco 

Bastante 

DNao 

ONormal 

· • Nao respondeu 

GRAFICO 2. CONSIDERAQAO DO PM SOBRE SUA JORNADA 
DE TRABALHO QUANTO A INCIDENCIA DO ESTRESSE 

FONTE: Os autores (2009) 

Neste quesito, dado interessante, traduziu que aproximadamente 50o/o do 

publico alvo considerara a jornada de trabalho estressante. Vale salientar que nao 

foram submetidos a nenhuma aplicac;ao cientifica que pudesse revelar com precisao 

o verdadeiro grau de estresse da jornada de trabalho a que os integrantes da RONE 

sao expostos. 

A questao 3 (grafico 3) questionava qual o tempo estimado em que o PM 

trabalha na RONE. 

6% 

El Menos de 01 ano 

El Entre 01 e 05 anos 

D Entre 05 e 10 anos 

D Mais de 10 anos 

42% 

GRAFICO 3. TEMPO EM QUE 0 PM TRABALHA NA RONE 
FONTE: Os autores (2009) 
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Nesta questao, em que pese a tropa ser constituida na sua maioria de 

policiais maduros de acordo com a primeira questao, constatou-se que urn efetivo 

consideravel estava com pouco tempo de serviyo nas Rondas Ostensivas de 

Natureza Especial. Portanto, trata-se de profissionais com parcela significativa que 

possui no maximo cinco anos de serviyo. 

A questao 4 (grafico 4) questionava qual a escala de serviyo que o PM 

cumpria na RONE. 

38% 

[]24/24h 

12/36h 

o6/1Bh 

o24/72h 

• Nao respondeu 

GRAFICO 4. ESCALADE SERVICO CUMPRIDA PELO PM DA RONE 
FONTE: Os autores (2009) 

Com relayao as escalas de serviyo, vislumbrou-se uma diversidade de 

escolhas, as quais acredita-se que tenham sofrido influencia dos seguintes fatores: 

por diversas vezes a RONE vern sendo submetida as escalas extras, como se 

podera ver adiante na questao 7; outro fator e a questao da impossibilidade de 

aplicayao do questionario a todo efetivo da RONE em uma unica vez, fator que 

resultou na escolha da alternativa correspondente a escala a que estava sendo 

submetido naquele momenta e nao na escala costumeira. 

A questao 5 (grafico 5) questionava se o efetivo da RONE era suficiente para 

o born desempenho das atividades da Unidade, sem causar desgaste fisico e mental 

nos policiais. 



6% 

94% 

~ 
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GRAFICO 5. EFETIVO DA RONE E SUFICIENTE PARA 0 BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES 
DA UNIDADE, SEM CAUSAR DESGASTE FiSICO E MENTAL NOS POLICIAIS 

FONTE: Os autores (2009) 

Nesse quesito, quase se obteve unanimidade. Ficou evidenciado que o 

contingente humano e insuficiente para o atendimento da demanda de ocorrencias, 

o que gera desgaste fisico e mental nos policiais, vez que se veem diante de 

impossibilidades para proporcionar urn desempenho melhor, que nao resultasse em 

frustrayoes no sentimento do cumprimento do dever. 

A questao 6 (grafico 6) questionava se as situayoes em que o PM se envolve 

durante a sua jornada de trabalho apresentam urn alto grau de periculosidade. 

2% 

98% 

rn Frequentemente 

Raramente 

GRAFICO 6. SITUACOES EM QUE 0 PM SE ENVOLVE DURANTE A SUA JORNADA DE 
TRABALHO APRESENT AM UM ALTO GRAU DE PERICULOSIDADE 

FONTE: Os autores (2009) 
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Em se tratando de radiopatrulhamento de alto risco, restou comprovado que 

as atividades levadas a efeito pelos policiais militares da RONE, sao extremamente 

perigosas, o que lhes submetem a uma exposic;ao prolongada em estado de 

permanente vigilancia. 

A questao 7 (grafico 7) indagava a frequencia de escalas extras a que o PM e 

submetido. 

8% 

92% 

l:il FreqOentemente 

Raramente 

GRAFICO 7. FREQUENCIA DE ESCALAS EXTRAS A QUE 0 PM DA RONE E SUBMETIDO 
FONTE: Os autores (2009) 

Tambem ficou amplamente comprovado que as escalas extras sao uma 

constante na vida dos integrantes da tropa em questao. Nao raras vezes sao 

retirados do aconchego do lar, em seus periodos de folga e descanso, para atender 

determinayees para o cumprimento de atividades estranhas a normalidade da rotina, 

ficando prejudicada a reposic;ao das energias, permanecendo novamente expostos a 
vigilancia que a natureza do servic;o requer. 

A questao 8 (grafico 8) perguntava a frequencia de atividades de lazer dentro 

do ambiente profissional. 
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82% 

t:J Frequentemente 
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GRAFIC08. FREQUENCIA DE ATIVIDADES DE LAZER CENTRO DO AMBIENTE PROFISSIONAL 
FONTE: Os autores (2009) 

A atividade de lazer e de primordial importancia para se diminuir o nivel de 

estresse em individuos que costumeiramente ficam expostos as situac;oes de risco. 

Todavia, o que ficou constatado na pesquisa em tela foi a baixissima frequencia a 

que os integrantes da RONE sao beneficiados com atividades que colaborem com a 

reduc;ao deste mal. 0 percentual e preocupante, haja vista que iniciativas para tal 

desiderata nao sao realizadas com a frequencia devida, fato comprovado pela 

ocorrencia permanente de escalas extras. 

A questao 9 (grafico 9) era sabre a ocorrencia da participac;ao em confronto 

armada por parte do PM da RONE. 

18% 

GRAFICO 9. PARTICIPAQAO EM CONFRONTO ARMADO 
FONTE: Os autores (2009) 
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A respeito desse ponto, a experiencia profissional dos autores permite afirmar 

que o momenta crucial de uma aQao policial e a abordagem. E nesta hora que 

policiais podem se confrontar com infratores da lei, dispostos a tudo, inclusive a 

fazer uso de armas de fogo. Em sendo a RONE uma atividade de alto risco, notou

se que o contingente policial consideravel se envolveu em riscos extremos, com 

grande probabilidade de serem alvejados. 

A questao 10 (grafico 10) perguntava sabre a ocorrencia do PM da RONE 

enfrentar urn confronto armada por mais de uma vez. 

GRAFICO 10. OCORRENCIA DO PM DA RONE ENFRENTAR UM 
CONFRONTO POR MAIS DE UMA VEZ 

FONTE: Os autores (2009) 

Novamente considerando que o momenta crucial da ayao policial e a 

abordagem, em que as vidas de policiais, de terceiros e de infratores ficam expostas 

a riscos extremos, ficou evidenciado que 66% dos policiais entrevistados da RONE 

ja tiveram esta experiencia por mais de uma vez, o que e altamente preocupante ou 

ate mesmo alarmante, tendo em vista que a carga de estresse sofrida em 

experiencias do genera e incomum. 

A questao 11 (grafico 11) versava sabre a ocorrencia de 6bito do marginal nos 

confrontos armadas anteriormente questionados. 



GRAFICO 11. OCORRENCIA DE OBITO DO MARGINAL NOS CONFRONTOS ARMADOS 
FONTE: Os autores (2009) 
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Outro dado que chamou a aten9ao foi a frequencia com ·que o efetivo em 

considera9ao, se defrontou com 6bitos, resultantes de confrontos armadas. 

Aproximadame11te 80 % dos questionados se envolveram em ocorrencias policiais, 

as quais resultaram em ferimentos fatais, indices que demandam aten9ao haja vista 

que a pesquisa atingiu urn universe reduzido de pessoas que . responderam ao 

questionario. 

A questao 12 perguntava quais sintomas que o PM da RONE costuma sentir 

em casa ap6s sua jornada de trabalho. Na letra "a" (grafico 12) desta questao, 

questionava sabre a ocorrencia da fadiga no PM da RONE. 

4% 

Q FreqOentemente 

11 Raramente 

oNunca 

GRAFICO 12. OCORRENCIA DE FADIGA APOS A JORNADA DE TRABALHO 
FONTE: Os autores (2009) 
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Por meio do presente questionario verificou-se, por amostragem, que quase 

70o/o do efetivo avaliado e submetido a uma jornada de trabalho causticante, a qual 

consegue produzir cansa9o e fadiga nos policiais. Somente 4% responderam que 

nunca se sentiram desgastados fisicamente. 

Na letra "b" da questa a 12 (grafico 13 ), questionava sabre a ocorrencia do 

nervosismo (agita9ao, afoba9ao fora do normal) no PM da RONE, ap6s sua jornada 

de trabalho. 

44% 

13 FreqOentemente 
Raramente 

GRAFICO 13. OCORRtNCIA DE NERVOSISMO APOS A JORNADA DE TRABALHO 
FONTE: Os autores (2009) 

A maior parte tropa demonstrou, por meio das respostas que, raramente 

sente sintomas de nervosismo, o que nao quer dizer que nao seja acometida de 

nenhum mal; tal afirma9ao tern fundamento face aos 36 % do publico alvo sentir os 

mesmos sintomas frequentemente. 

Na letra "c" da questao 12 (grafico 14 ), versava sabre a ocorrencia de 

irritabilidade (incomodayao por qualquer coisa) no PM da RONE, ap6s sua jornada 

de trabalho. 



10% 

Raramente 
DNunca 

GRAFICO 14. OCORRENCIA DE IRRITABILIDADE APOS A JORNADA DE TRABALHO 
FONTE: Os autores (2009) 
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No item irritabilidade, mais da metade dos policiais que responderam ao 

questionario, raramente incomoda-se por qualquer coisa; mostram que possuem 

controle emocional, o qual e urn fator indispensavel em uma forc;a policial especial. 

A letra "d" da questao 12 (grafico 15) perguntava sabre a ocorrencia de 

sentimento de raiva (zangado, irado, agoniado) no PM da RONE, ap6s sua jornada 

de trabalho. -

o Frequentemente 

Raramente 

oNunca 

o Nao respondeu 

GRAFICO 15. OCORRENCIA DE SENTI MENTO DE RAIVA APOS A JORNADA DE TRABALHO 
FONTE: Os autores (2009) 
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Exatamente 50% nao se sentem com raiva, ficam zangados ou irados. Mas 

34°/o responderam que sentem raiva, ira ou agonia. Considerando que os resultados 

sao frutos de pesquisa por amostragem, infere-se que num universo maior e uma 

tropa que demanda atenc;ao especial. 

A letra "e" da questao 12 (grafico 16) versava sobre a ocorrencia de periodos 

de depressao no PM da RONE, ap6s sua jornada de trabalho. 

18% 

50% · 
GJ FreqOentemente 

Raramente 

G] Nunca 

GRAFICO 16. OCORRENCIA DE PERiODOS DE DEPRESSAO APOS A JORNADA DE TRABALHO 
FONTE: Os autores (2009} 

Essa e uma pergunta que nem sempre pode indicar dados fidedignos. 

Costumeiramente as pessoas nao sabem o momento que lhes caracteriza como 

depressivas. S6 chegam a saber quando os sintomas sao evidentes e corroborados 

com avaliac;ao medico-psicol6gica. Entretanto, esta questao foi colocada 

propositalmente para se verificar quantos integrantes da RONE se consideravam em 

estado depressivo. Verificou-se que, mesmo sem qualquer endosso profissional, os 

indices sao preocupantes. 

A letra ''f' da questao 12 (grafico 17) perguntava-se sobre a ocorrencia de 

dores no estomago do PM da RONE, ap6s sua jornada de trabalho. 
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GRAFICO 17. OCORRENCIA DE DO RES NO ESTQMAGO AP6S A JORNADA DE TRABALHO 
FONTE: Os autores (2009) 

Dares no estomago por vezes podem indicar liga9Bo com o nivel de 

exposi<;ao a estresse provocado por diversos motivos, dentre eles, o servi<;o policial. 

Em alguns casas podem se transformar em problemas gastricos mais severos. 

Notou-se que essa manifesta<;ao nao e muito peculiar no publico investigado, 

perfazendo urn total de 18% dos questionados. 

A letra "g" da questao 12 (grafico 18) questionava sabre a ocorrencia de dares 

no musculo do pesco<;o e ombros do PM da RONE, ap6s sua jornada de trabalho. 

10% 2% 

52% 
36% 

Q FreqOentemente 

Raramente 

o Nunca 

o Nao respondeu 

GRAFICO 18. OCORRENCIA DE DORES NO MUSCULO DO PESCOCO E 
OMBROS AP6S A JORNADA DE TRABALHO 

FONTE: Os autores (2009) 

A tensao e o grau elevado de vigilancia a que sao expostos tais profissionais 

_os leva a permanecerem em estado de alerta durante todo o turno de servi<;o. Aliado 

ao grau de perigo e a preocupa<;ao de realizarem suas atividades sempre com grau 

de excelencia, exigindo-se de si pr6prios o limite do que se pode apresentar, tudo no 

sentido de permanecerem com o "status" de especiais. 
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A letra "h" da questao 12 (grafico 19) perguntava-se sobre a ocorrencia de 

dificuldade para dormir no PM da RONE, ap6s sua jornada de trabalho. 

48% 

D FreqUentemente 

Ill Raramente 

ONunca 

GRAFICO 19. OCORRENCIA DE DIFICULDADE PARA DORMIR APOS A JORNADA DE 
TRABALHO 

FONTE: Os autores (2009) 

A apresenta9ao de insonia nao se mostrou como urn dos fatores mais 

preocupantes. Entretanto nao se pode menosprezar esse indicador, em face de urn 

percentual consideravel sentir essas manifesta96es de estresse, levando-se em 

considera9ao que a pesquisa foi realizada por amostragem. 

A questao 13 (grafico 20) perguntava ha quanto tempo tinha sido a ultima 

consulta do PM da RONE a urn psic61ogo ou psiquiatra. 

12% 

24% 

[] Entre 01 e 04 meses 

11 Entre 05 e 08 meses 

o Entre 09 e 12 meses 

o Ha mais de 12 meses 

• Nunca consultei 

GRAFICO 20. HA QUANTO TEMPO FOI A ULTIMA CONSUL TA DO PM A UM PSICOLOGO OU 
PSIQUIATRA 

FONTE: Os autores (2009) 
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Ficou constatado que para urn contingente que costumeiramente fica exposto 

a situa9oes de extreme perigo, as quais com grandes probabilidades resultam em 

perdas de vidas, o acompanhamento medico-psicol6gico e deficitario. A visita a 

esses profissionais foi rarefeita, culminando no envio de tropa a atividade de 

policiamento de alto risco, sem a consequente avalia9ao por profissionais da area 

medico-psicol6gica. 

A questao 14 (grafico 21) versava sobre a freqOencia, durante a semana, do 

uso de alcool por parte do PM da RONE. 

44% 0 Urravez 

H!l Entre 02 e 03 vezes 

0 Entre 04 e 05 vezes 

D Nunca 

GRAFICO 21. FREQUENCIA DURANTE A SEMANA DO USO DE ALCOOL 
FONTE: Os autores (2009) 

Nesta questao, verificou-se urn dado surpreendente: quase 50o/o do publico 

alvo diz nao fazer uso de alcool. lsso traduz urn indicative benefice a saude fisica e 

mental da tropa, contribuindo para sua qualidade geral de vida. 

A questao 15 (grafico 22) era sobre a freqOencia do uso de substancia 

entorpecente por parte do PM da RONE. 

Nunca 
100% 

GRAFICO 22. FREQUENCIA DO USO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE 
FONTE: Os autores (2009) 
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Tambem se constatou que a unanimidade de policiais respondeu que nunca 

faz/fez uso de substancia entorpecente, traduzindo-se em fator motivador, mesmo 

em urn ambiente de tamanha complexidade e periculosidade. 

A questao 16 (grafico 23) perguntava sabre o estado civil do PM da RONE. 

6% 4% 

58% 

GRAFICO 23. EST ADO CIVIL 
FONTE: Os autores (2009) 

[] Solteiro 

Casado 

0 Uniao estavel 

0 Separado Judicialrnente 

• Divorciado 

Nao foi vislumbrada uma influencia muito acentuada no tocante a alteragao ao 

estado civil dos policiais em tela. 

A questao 17 (grafico 24) era sabre a interferencia da atividade profissional do 

PM da RONE em sua relagao conjugal. 

52% 

GRAFICO 24. INTERFERENCIA DA ATIVIDADE PROFISSIONAL NA RELA<;AO CONJUGAL 
FONTE: Os autores (2009) 

0 exercicio de uma atividade que expoe frequentemente seus agentes a 

situagoes de extrema estresse, em que costumeiramente uma das partes da relagao 

conjugal esta ausente cumprindo escalas extras, s6 poderia interferir na qualidade 
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desse enlace. Ficou amplamente confirmado num universe de 48 o/o dos 

questionados, que a vida conjugal e interferida pela atividade desenvolvida pela 

necessidade da profissao que abra<;aram. 

A questao 18 (grafico 25) perguntava se o PM da RONE ja havia sentido 

desejo de cometer suicidio. 

8% 

92% 

GRAFICO 25. DESEJO DE COMETER SUICiDIO 
FONTE: Os autores (2009) 

Verificou-se por meio do questionario utilizado, dados preocupantes, em se 

tratando de urn reduzidissimo percentual avaliado quanta ao numero de policiais que 

ja sentiram o desejo de suicidio. 0 valor de 8% se mostra como urn dado 

verdadeiramente alarmante. 

Dessa forma, e interessante observar ter ficado clara que, em virtude dos 

dados, sentimentos e situa<;oes levantadas nos questionarios, resta evidenciando 

que parte dos policiais da RONE sofre de estresse, o qual interfere na vida 

profissional e pessoal desses profissionais. 

Portanto, a proposta da cria<;ao de urn sistema que previna e minimize os 

efeitos desse estresse, alem de ser importante para melhorar a qualidade de vida do 

policial, para a seguran<;a da pra<;a ou oficial, alem de outras vantagens, servira 

tambem para melhorar a uniao e o desempenho dos policiais da RONE em seu 

servi<;o diario. 
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4.2.2 Entrevistas 

Com relacao as entrevistas realizadas, inicia-se o relata da Assistente Social 

do Centro Terapeutico do Hospital da Policia Militar, s,.a Joelma Arlinda Viana. Ela 

fala primeiramente sabre a atividade desenvolvida pelo Centro Terapeutico 

supracitado com policiais que se envolveram em confronto armada, informando que 

esses PMs sao encaminhados pelas Unidades de origem ate a JOS, onde sao 

avaliados por urn psiquiatra que sugere urn afastamento de cinco dias. 

Ela informa ainda que o centro terapeutico, imediatamente, realiza uma 

marcacao de consulta com a psic61oga que atende especificamente os casas de 

estresse p6s-traumatico. Porem, este retorno do PM nao e obrigat6rio, ou seja, e 

voluntario, sendo que, no primeiro contato com o policial, as assistentes sociais 

tentam identificar como que ele se encontra emocionalmente e, se e o caso de 

realizar o encaminhamento direto para o ambulat6rio de psiquiatria, pais, em muitos 

casas, o PM ja apresenta outras questoes problematicas, tais como dentro da familia 

ou no proprio trabalho. 

A s,.a Joelma relata ainda que o indice de freqOencia no Centro Terapeutico 

de policiais da RONE e alto, sendo que a toda a equipe PM e avaliada e tratada. Ela 

acrescenta que muitos dos policiais da RONE procuram esse service por varias 

vezes. 

Ela informa ainda que os atendimentos preventives de policiais da RONE sao 

raros, sendo que com relacao ao alcoolismo s6 se recorda do caso de apenas urn 

PM que realizou esse tipo de tratamento. 

Com relacao a envolvimento com entorpecente, a assistente social informa 

que ja houve casas de PMs da RONE em tratamento, porem, informa que, 

infelizmente, o policial apenas procura o servico quando foge do seu controle, 

quando ja se instalou a sindrome da dependencia. 

Quando questionada sabre a contribuicao das atividades da RONE sabre 

transtornos na vida familiar, Joelma explica que o pouco tempo com a familia e a 

irritabilidade que e constante gera conflitos familiares com a esposa e com os filhos, 

sendo exteriorizado por uma grande falta de paciencia. 

Eta diz que os policiais tentam justificar os problemas familiares por meio da 

rotina estafante do trabalho, o que causa insonia e irritabilidade constantes. 
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Joelma cita o trabalho desenvolvido pelo Centro Terapeutico, o qual se baseia 

no atendimento e acompanhamento do policial uma vez por semana, inicialmente. 

Posteriormente, passa a ser realizado quinzenalmente por meio de uma psic61oga, a 

qual verifica a necessidade de urn tratamento psiquiatrico e/ou da introduyao de 

medicamentos. Tambem existem psic61ogas que realizam a acupuntura durante o 

tratamento, de forma voluntaria, para maxi mizar os efeitos benefices no paciente. 

Quando perguntada sabre urn trabalho preventive a ser realizado pelo Centro 

Terapeutico, a assistente social informou que existe essa possibilidade, apenas 

bastaria que os batalhoes apresentassem policiais de forma continuada a fim de 

realizarem essa atua9ao preventiva. Ela explica que essa medida evitaria uma serie 

de conseqOencias maleficas ao bem-estar e a saude dos PMs. 

No tocante ao estresse propriamente dito e ao desejo de suicidio por parte de 

policias da RONE, mais especificamente, Joelma fala que existe e gira em torno de 

30 a 40% dos casas que sao encaminhados ao Centro. Esse numero se encontra na 

media do restante da Corpora9ao, nao apresentando discrepancias com o restante 

do efetivo. 

A assistente social explica ainda que a falta de urn forte trabalho preventive 

dentro da corpora9ao gera conseqOencias alarmantes. Ela diz que o que falta e os 

profissionais da area da saude se deslocarem ate os batalhoes para realizar essa 

atuayao preventiva, visando desmistificar questoes a respeito da saude mental, pais 

existe urn certo preconceito por parte dos pr6prios policiais, os quais demonstram 

vergonha por estar procurando esse atendimento. 

Com essa desmistifica9ao, Joelma fala que muita coisa iria mudar no 

desenvolvimento do trabalho do Centro, pais o canal de comunicayao estaria muito 

mais aberto, mudando a ideia que existe hoje de que o Centro Terapeutico s6 existe 

para questoes de internamento. 

Com rela9aO a participa980 da familia, a entrevistada explica que e 

fundamental a presen9a e o apoio dos familiares durante o tratamento, inclusive 

para que eles tambem se tratem de problemas que apresentem. 

No tocante aos policiais da RONE que se envolvem em confrontos armadas, 

a participayao da familia e baixa, pais OS pr6priOS policiais procuram deixar a familia 

afastada, tanto do trabalho quanta do tratamento. 
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Os policiais tambem apresentam resistemcia em encaminhar familiares para 

tratamento de estresse por questoes de preconceito, por falta de conhecimento da 

doenga "estresse"; alem de acharem que o tratamento de saude mental serve 

apenas para pessoas malucas. lsso acaba prejudicando ainda mais o tratamento, 

fazendo com que os familiares apresentem uma piora do quadro da doenga, 

prejudicando ainda mais a saude e a qualidade de vida de toda a familia. 

A segunda entrevista foi realizada com a Dr' Gisele Laguna Vit6ria, medica 

psiquiatra do Hospital da Policia Militar, a qual inicialmente ja diz que o seu numero 

de pacientes da RONE de uma maneira geral e muito baixo girando em torno de dois 

a tres desde que comegou a trabalhar no Hospital. 

Quando perguntado sobre o motivo do baixo indice de atendimento 

psiquiatrico haja vista o grande numero de policiais da RONE que se envolveram em 

confrontos armados, a medica explicou que inicialmente existe urn protocolo de 

atendimento que comega por uma triagem do servigo social do centro terapeutico, 

depois passa pelo atendimento psicol6gico, em que quase todos os policiais sao 

atendidos, ficando de fora aqueles que nao comparecem na consulta pre-agendada. 

Ela explica que, de acordo com essa triagem e com a avaliagao psicol6gica, 

eles podem ou nao ser encaminhados para a psiquiatria. Portanto, a grande maioria 

nao chega a ser atendido na psiquiatria, devido a nao haver uma necessidade 

detectada nessas primeiras avaliagoes ou por uma resistencia propria. 

A Dr' Gisele informa que sabe de pacientes que nunca chegou a atender, 

mas que foram encaminhados, porem, nao vieram por resistencia deles mesmos, 

por acharem que "e coisa de maluco" 

A medica Gisele conta ainda que nao existe nenhum protocolo de prevengao 

ao atingimento de niveis alarmantes de estresse. 0 que consegue fazer hoje e 

detectar o estresse quando os policiais passam pelo confronto; ou em alguns casos, 

preventivamente, porque o confronto nao e a causa principal do problema, mas sim 

o estresse acumulado; porem nao existe nenhum tratamento preventivo especifico 

para o estresse. 

Ela explica que para realizar urn tratamento preventivo, o Centro Terapeutico 

da PMPR necessitaria de mais material humano e uma melhor estrutura fisica, pois 

hoje existem vezes que todas as salas estao cheias, nao sobrando lugares para 

atender os demais pacientes. 
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Gisele acrescenta que no ano de 2008 foi iniciado urn programa clinico 

preventivo ( e nao psicol6gico) com urn dos batalhoes da capital, em que foram 

realizadas palestras e reunioes com os policiais aos sabados. A estrutura 

demandada foi grande, em que foi necessaria a presenc;a de urn medico clinico para 

realizar os exames de avaliacao basica; alem de recursos humanos do centro 

terapeutico que nao trabalhavam no sabado e que tiveram que ser convocados para 

comparecer. Dessa forma, esse programa durou apenas duas semanas e nao 

prosseguiu haja vista a falta de interesse dos pr6prios policiais. 

No encerramento da entrevista, a o,.a Gisele acrescentou que, com relacao ao 

estresse na RONE, o principal ponto chave e a ideia de que o policial nao deve e 

nao pode sentir. Essa questao, a psiquiatra define como sendo extremamente 

prejudicial; ela concorda totalmente que o PM nao pode demonstrar sentimento em 

ocorrencia, porem, isso nao significa que ele nao possa sentir. 

Essa ideia de nao sentir acaba fazendo com que ele minta para si mesmo que 

nao esta sentindo, acabando por sufocar esses sentimentos em algum Iugar e que, 

mais cedo ou mais tarde, isso ira "explodir''. E quando acontece isto, e not6rio que ja 

saiu do controle, porem, se ele conseguir se perceber antes e sentir antes, ele vai ter 

como procurar ajuda com antecedencia, necessitando de menos tempo de 

afastamento, de menos recursos financeiros com medicacao, enfim, a prevencao 

ajudaria muito no tratamento. 

A ultima entrevista foi realizada com o 1° Ten. QOPM Gustavo Dalledone 

Zancan, o qual respondia pelo Comando da RONE na data da entrevista. Ele inicia 

falando sobre a atividade desenvolvida pela RONE atualmente, com enfase na 

atividade basica como tropa aquartelada pronta para o controle de disturbios civis, a 

qual e a missao precipua da RONE. Ele fala tambem que fazem, na ausencia de 

missao extraordinaria, patrulhamento policial de alto risco em Curitiba e Regiao 

Metropolitana e, por vezes, no interior do Estado como, por exemplo, em 

reintegracao de posse ou operacoes especificas. 

Ele explana tambem sobre as caracteristicas do radiopatrulhamento de alto 

risco, o qual utiliza viaturas de grande porte, alem de equipamentos especiais, 

armamentos e o numero minimo de quatro policiais por equipe, e de quatro a cinco 

policiais por viatura, executando patrulhamento nas regioes de maior incidencia de 

ocorrencias na cidade de Curitiba e Regiao Metropolitana, principalmente. 
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Ele relata que, alem das abordagens que sao freqOentes durante todo o tumo 

de servic;o, as viaturas se deslocam frequentemente para as ocorrencias de maior 

gravidade, seja de roubo e/ou ocorrencias envolvendo arma de fogo, tentativa de 

suicidio, ameac;a com arma, briga de familia que envolve arma de fogo, seqOestro 

com refem, roubo de veiculo, etc. 

Com relac;ao ao estresse na RONE, o Ten. Zancan fala que as atividades 

exigem do policial uma atenc;ao durante todo o tempo de servic;o, portanto, ele tern 

de estar atento o maximo possivel, escutando as transmissoes via radio dos 

Batalhoes de area, a fim de obter as informac;oes de forma mais rapida para que 

possam chegar com mais rapidez e eficiencia no apoio as Unidades Operacionais. 

Dessa forma, o Comandante da RONE em exercicio verifica que a atenc;ao 

continua durante todo o tumo de servic;o, a preocupac;ao com a seguranc;a da equipe 

durante o patrulhamento, a cautela na chegada a ocorrencias, a utilizac;ao das 

tecnicas e taticas geralmente efetivadas vern a gerar urn certo estresse, pois existe a 

necessidade de uma atenc;ao especial do PM durante todo esse turno de 

patrulhamento. 

Com relac;ao ha medidas visando minimizar os indices de estresse da tropa 

da RONE, o Ten. Zancan relata que existem algumas confraternizac;oes que sao 

feitas entre os policiais, algumas poucas tambem envolvendo as suas familias como 

por exemplo, festas de final de ano, dia das crianc;as, alem de uma competigao 

esportiva anual interna da Companhia, a qual geralmente ocorre no aniversario da 

Companhia de Choque. 

Ressalta tambem que o Comando da RONE busca propiciar uma escala em 

que o policial tenha urn periodo de descanso junto a familia para que consiga se 

desligar da atividade de rua durante esse periodo de folga. 

Ele verifica, ainda, que em alguns casos mais graves em que o policial passa 

a aparentar urn desequilibrio emocional devido ao estresse que ele fica exposto, as 

medidas tomadas sao as mesmas adotadas pelas outras unidades, ou seja, utiliza

se do servic;o de assistencia social da policia militar. 

Dessa forma, o PM e encaminhado pela Companhia ao SAS para fazer uma 

consulta e, geralmente, e fornecido urn atestado medico para repouso, afastado do 

servic;o, para que possa descansar em casa com sua familia. 



63 

Com relagao aos policiais que enfrentam urn confronto armado, o Oficial conta 

que existe urn procedimento padrao a ser adotado, em que o policial se apresenta o 

mais breve possivel aos psic61ogos do SAS. Ele fala que o SAS realiza uma 

entrevista em que, normalmente, e concedido urn periodo de tempo, o qual oscila 

entre cinco a quinze dias dependendo da consulta, por atestado medico para que 

esse policial possa ficar afastado do servico. 

Fora esse servico do SAS, existe o acompanhamento feito pelo Comandante 

do Pelotao, o qual acompanha o comportamento do policial e, se houver alguma 

alteragao grave, traz ao conhecimento do Comandante da Companhia a fim de que 

seja tornado algum outro tipo de providencia. 

No tocante aos problemas familiares advindos da atividade da RONE, o Ten. 

Zancan informa que, na realidade, os problemas que por vezes surgem e que 

chegam ao conhecimento do Comando sao problemas que ocorrem tambem em 

outras unidades, como por exemplo, o problema de pensao alimenticia, de 

desacordo familiar, com a esposa, com filhos, porem nao difere muito da realidade 

de outras unidades da Policia Militar. 

Com relacao ao afastamento do policial de sua familia nos momentos em que 

e convocado a cumprir alguma missao no interior do Estado, o Comandante da 

RONE em exercicio fala que o policial se sente na responsabilidade de contribuir 

com o melhor de si em todos os servicos que ele desenvolve. Acrescenta que a 

tropa da RONE e motivada e sempre procura trabalhar da melhor forma possivel, 

seja em Curitiba ou em qualquer outro local do Estado. Ressalta que essas 

operacoes que sao efetuadas fora de Curitiba, que afasta o policial por determinado 

tempo, sao bern vistas ate pelos policiais, pois existe a situacao do estimulo 

financeiro concedido pelas diarias. Porem, com relacao ao caso familiar, o 

entrevistado fala que depende de cada caso em especifico. 

0 Ten. Zancan acredita que o r6tulo de tropa de elite e a luta constante para 

manter o nome e a credibilidade da instituicao e principalmente da RONE perante a 

comunidade, na verdade, e urn desafio que e bern visto pela tropa, pois e urn 

estimulo a mais para que ele trabalhe dentro dos padroes exigidos na companhia. 
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Finalizando a entrevista, o Oficial conclui que a RONE trara urn tipo de 

policiamento realmente diferenciado, em que os policiais que atualmente trabalham 

e os que ja passaram por aqui tern uma dedicac;ao especial, gostam do que fazem. 

Com relayao ao nivel de estresse, acredita que realmente possa ser ate maior que 

em outras unidades, pois ha a cobranc;a de se manter o nivel de excelencia da 

Companhia, portanto, para isso ele cobra de si mesmo para fazer parte de uma elite 

da policia militar. 
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5PROPOSTA 

Apos verificar todos os dados coletados e discutidos anteriormente, percebe

se que existe a necessidade da implantayao de medidas diferenciadas para otimizar 

o sistema atual utilizado pelo Centro Terapeutico da PMPR, pelo HPM e tambem 

pela propria Companhia de Policia de Choque a respeito dos policiais que trabalham 

na RONE em especifico, os quais sao os objetos desse estudo. 

Dessa forma, sugere-se a formulayao e a operacionaliza9ao de urn sistema 

preventive contra o estresse, podendo ser incluidas algumas outras doen9Bs 

laborais nesse tratamento, junto ao efetivo da RONE, o qual e constituido hoje por 

aproximadamente cento e dez policiais. 

Esse tratamento preventive se constituiria de urn acompanhamento constante 

e continuo de profissionais da area medica com o objetivo de avaliar os policiais 

lotados na RONE a fim de identificar com antecedencia possiveis casas de inicio do 

estresse e de depressao com o intuito de tratarem o mais breve possivel, 

minimizando as conseqOencias adversas que podem ser originadas dessas 

doenc;as. 

Existiriam duas formas para que fosse feito esse acompanhamento. A 

primeira sugerida seria a estruturayao de urn local adequado na propria Companhia 

de Policia de Choque para que, periodicamente e continuamente, as assistentes 

sociais e as psicologas do Centro Terapeutico pudessem se deslocar ate Ia e 

realizar conversas, palestras e reunioes com policiais da RONE com o objetivo 

acima descrito. 

Essa forma seria interessante com relac;ao ao ponto de que nao propiciar o 

deslocamento dos policiais da RONE de seu local original, isto e, da Companhia, 

faria com que houvesse uma resistencia menor comparada com a segunda opyao 

que seria a ida desses policiais ate o Centro Terapeutico e/ou HPM para serem 

atendidos. 

Porem, existe o ponto negative que seria a falta de estrutura do atuallocal em 

que se encontra a Companhia de Policia de Choque da PMPR. Ela se localiza 

dentro do Quartel Central Geral da PMPR, em urn espac;o limitado, sem muitas 

opc;oes de estruturac;ao de uma area adequada para realizar esse tipo de 

atendimento preventive. 
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Como explicitada acima, a segunda forma de operacionalizar esse 

atendimento preventivo seria o deslocamento peri6dico e continuo de todos os 

policiais da RONE, divididos em grupos a fim de otimizar o atendimento, ate o 

Centro Terapeutico da PMPR como intuito de serem avaliados e orientados sobre 

os problemas que o estresse pode gerar em suas vidas e como deve ser realizado o 

tratamento, em caso da doen<;a ja estar ativa. 

Essa segunda maneira tambem demanda uma infra-estrutura adequada para 

ser operacionalizada. Como verificado nas entrevistas, muitas vezes as instala<;(>es 

atuais do Centro Terapeutico nao comportam o numero de atendimentos agendados 

e necessaries. Portanto, essa estrutura desse Centro deve ser remodelada a fim de 

proporcionar urn ambiente de trabalho adequado aos profissionais da area da saude 

bern como aos pacientes a serem atendidos naquele local. 

Com essa reestrutura<;ao do Centro e com instala<;oes adequadas poderia ser 

iniciado esse tratamento preventivo e continuo de policiais da RONE, os quais nao 

fazem parte de urn grupo muito grande, motivo que pode ajudar a otimizar o 

atendimento e a qualidade da preven<;ao de possiveis futuras doen<;as advindas da 

rotina estressante e estafante de trabalho por que passam rotineiramente. 

Outra proposta a ser somada ao tratamento preventivo seria a estipula<;ao de 

urn periodo maximo de permanencia do policial militar nas fileiras da RONE. Sugere

se o tempo limite de cinco anos ininterruptos de permanencia na RONE, haja vista a 

rotina de trabalho desses policiais. 0 policial que chegasse nesse tempo limite seria 

permutado com outro PM lotado em algum batalhao operacional e que fosse 

voluntario a trabalhar na RONE. 

Essa "oxigena<;ao" do policial seria interessante, pois mudaria urn pouco o 

seu ambiente de trabalho, alem de existir a possibilidade de repasse de todos os 

conhecimentos e da experiencia adquirida durante o periodo que permaneceu 

trabalhando na RONE. 

0 outro policial permutado teria a possibilidade e a motiva<;ao de 

desempenhar urn born trabalho na RONE, por meio da busca de conhecimentos e 

de experiencias que anteriormente nao foram possiveis. 

Por ultimo, verificou-se a necessidade de uma melhor adequa<;ao, dentro da 

escala de servi<;o dos policiais da RONE, com horarios pre-estipulados para o 

estimulo ao esporte e ao lazer a fim de minimizar os efeitos negativos da rotina 

estressante de trabalho por que sao submetidos esses profissionais. 
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6 CONSIDERACCES FINAlS 

0 presente estudo buscou verificar o n lvel de estresse causado pelo servi90 

policial nos componentes das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) da 

Companhia de Policia de Choque da PMPR; alem de verificar a existencia e a 

viabilidade da ado~ao, por parte da PoHcia Militar do Parana, de urn sistema de 

atendimento preventivo aos militares estaduais pertencentes a este grupo de elite. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram tra~ados alguns objetivos 

especlficos que foram atingidos, conforme se pode observar. 

lnicialmente, elencou-se como necessaria "verificar na literatura e junto ao 

Servi~o de Assistencia Social (SAS) solu~oes visando minimizar o estresse dos 

policiais militares lotados na RONE e maximizar a qualidade de vida desses 

profissionais", alem de "verificar a disponibilidade de tratamentos e apoio psicol6gico 

para os policiais dentro da PMPR"; haja vista que o estresse causado pelo trabalho 

pode se refletir em problemas familiares e pessoais na vida particular de cada 

profissional. 

Por meio de urn questionario com uma amostra de cinqOenta policiais da 

RONE, verificou-se que 38% dos entrevistados nunca haviam se consultado com urn 

psic61ogo ou psiquiatra. Tambem ficou constatado que para urn contingente que 

costumeiramente fica exposto a situa¢es de extrema perigo, as quais com grandes 

probabilidades resultam em perdas de vidas, o acompanhamento medico-psicol6gico 

e deficitario. A visita a esses profissionais foi rarefeita, culminando no envio de tropa 

a atividade de policiamento de alto risco, sem a consequente avalia~o por 

profissionais da area medico-psicol6gica. 

Tal questao tambem foi verificada por meio das entrevistas realizadas, mais 

especificamente com a D~ Gisele Laguna Vit6ria, medica psiquiatra do Hospital da 

PoHcia Militar e com a assistente social do Centro Terapeutico do Hospital da PoHcia 

Militar, S~ Joelma Arlinda Viana. Elas informaram que atualmente nao existe urn 

sistema preventivo de doen~as como estresse, apenas ha urn protocolo de 

atendimento p6s-confronto armada, em que existe urn encaminhamento ao Centro 

T erapeutico da PMPR para avalia~ao dos policiais que se envolvam nesse tipo de 

confronto. 
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Por este motivo, foi proposto por este estudo a implanta98o e a 

operacionalizac;ao de urn tratamento preventive que se constituiria de urn 

acompanhamento constante e continuo de profissionais da area medica com o 

objetivo de avaliarem os policiais lotados na RONE a tim de poderem identificar com 

antecedencia possiveis casos de inicio do estresse e de depressao como intuito de 

tratarem o mais breve possivel, minimizando as conseqOencias adversas que podem 

ser originadas dessas doenc;as. 

Como terceiro objetivo especifico, procurou-se "levantar, por meio de 

pesquisa de campo, o nivel de estresse profissional dos policiais da RONE". Atingiu

se esse objetivo por meio de questionamentos a uma amostra de cinqOenta policiais 

militares sobre o estresse a que sao submetidos em suas rotinas diarias de trabalho. 

No tocante a este ponto, foi verificado que aproximadamente 50% do publico 

alvo consideraram a jomada de trabalho estressante. Porem, vale salientar que os 

policiais nao foram submetidos a nenhuma aplicac;ao cientifica que pudesse revelar 

com precisao o verdadeiro grau de estresse que a jomada de trabalho a que os 

integrantes da RONE sao expostos. 

Por meio do questionario aplicado, verificou-se, por amostragem, que quase 

70% do efetivo avaliado e submetido a uma jomada de trabalho causticante, a qual 

consegue produzir cansac;o e fadiga nos policiais. Somente 4% responderam que 

nunca se sentiram desgastados fisicamente. 

A maior parte da tropa demonstrou, por meio das respostas que, raramente 

sente sintomas de nervosismo, o que nao quer dizer que nao seja acometida de 

nenhum mal; tal afirmac;ao tern fundamento face aos 36 % do publico alvo sentir os 

mesmos sintomas, frequentemente. 

No item irritabilidade, mais da metade dos policiais que responderam ao 

questionario, raramente incomoda-se por qualquer coisa; mostra que possuem 

controle emocional, o qual e urn fator indispensavel em uma forc;a policial especial. 

Exatamente 50% nao se sentem com raiva, zangado ou irado. Mas 34% 

responderam que sentem raiva, ira ou agonia. Se levar em considera98o que os 

resultados sao frutos de pesquisa por amostragem, somos levados a inferir que num 

universo maior e uma tropa que demanda aten98o especial. 
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Cores no estomago por vezes podem indicar ligac;ao com o nivel de 

exposic;ao a estresse provocado por diversos motivos, dentre eles, o servic;o policial. 

Em alguns casos podem se transformar em problemas gastricos mais severos. 

Notou-se que essa manifestac;ao nao e muito peculiar no publico investigado, 

perfazendo urn total de 18% dos questionados. 

A tensao e o grau elevado de vigilancia a que sao expostos tais profissionais 

os leva a permanecerem em estado de alerta durante todo o turno de servic;o. Aliado 

ao grau de perigo e a preocupac;ao de realizarem suas atividades sempre com grau 

de excelencia, exigindo-se de si pr6prios o limite do que se pode apresentar, tudo no 

sentido de permanecerem com o "status" de especiais. 

A apresentac;ao de insonia nao se mostrou como urn dos fatores mais 

preocupantes. Entretanto, nao se pode menosprezar esse indicador, em face de urn 

percentual consideravel sentir essas manifestac;oes de estresse, se se levar em 

considerac;ao que a pesquisa foi realizada por amostragem. 

Tambem ficou amplamente confirmado num universo de 48 % dos 

questionados que a vida conjugal e interferida pela atividade desenvolvida pela 

necessidade da profissao que abrac;aram, pois 52% dos questionados afirmaram 

que o trabalho causa problemas em sua vida conjugal. 

Por tim, verificou-se que 8% dos questionados ja sentiram o desejo de 

suicidio, o que revela uma realidade alarmante. Dessa forma, e interessante 

observar ter ficado claro que, em virtude dos dados, sentimentos e situac;oes 

levantadas nos questionarios, resta evidenciando que parte dos policiais da RONE 

sofre de estresse, o qual interfere na vida profissional e pessoal desses 

profissionais. 

Portanto, a proposta da criac;ao de urn sistema que previna e minimize os 

efeitos desse estresse, alem de ser importante para melhorar a qualidade de vida do 

policial, para a seguranc;a da prac;a ou oficial, alem de outras vantagens, servira 

tambem para melhorar a uniao e o desempenho dos policiais da RONE em seu 

servic;o diario. 

Como quarto e quinto objetivos especificos buscou-se "verificar, por meio de 

pesquisa de campo, os fatores que contribuem para o estresse dos policiais da 

RONE" e "levantar dados a respeito da carga de trabalho da RONE, com relac;ao ao 

quantitativa de ocorrencias policiais e com relac;ao a qualidade de seu atendimento" 
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Esses objetivos foram atingidos tambem por meio das respostas dos questionarios 

entregues. 

Ficou evidenciado que o contingente humane da RONE e insuficiente para o 

atendimento da demanda de ocorn3ncias, o que gera desgaste fisico e mental nos 

policiais, uma vez que se veem diante de impossibilidades para proporcionar urn 

desempenho melhor, que nao resulte em frustrac;oes no sentimento do cumprimento 

do dever. 

Tambem restou comprovado que as atividades levadas a efeito pelos policiais 

militares da RONE, sao extremamente perigosas, o que lhes submetem a uma 

exposic;ao prolongada em estado de permanente vigilancia. As escalas extras 

tambem sao uma constante na vida dos integrantes da tropa em questao. Nao raras 

vezes sao retirados do aconchego do lar, em seus periodos de folga e descanso, 

para atender determinac;oes para o cumprimento de atividades estranhas a 

normalidade da retina, ficando prejudicada a reposic;ao das energias, permanecendo 

novamente expostos a vigilancia que a natureza do servic;o requer. 

Com relac;ao as atividades de lazer, verificou-se que ha uma baixissima 

frequencia dessas atividades por integrantes da RONE. 82% dos policiais disseram 

que raramente ocorre esse tipo de atividade e 8% afirmam que nunca ocorre. Esses 

percentuais sao preocupantes, haja vista que iniciativas para tal desiderate nao sao 

realizadas com a frequencia devida, fato comprovado pela ocorrencia permanente 

de escalas extras. 

Outro ponto e o envolvimento de policiais da RONE em confrontos armados. 

82% dos questionados afirmaram que ja participaram desse tipo de confronto. 

Notou-se que contingente policial consideravel se envolveu em riscos extremes, com 

grande probabilidade de serem alvejados. 

Tambem ficou evidenciado que 66% dos policiais da RONE questionados ja 

se envolveram em urn confronto armado por mais de uma vez, o que e altamente 

preocupante ou ate mesmo alarmante, tendo em vista que a carga de estresse 

sofrida em experiencias do genero e incomum. Por fim, 76% dos policiais 

questionados responderam que houve a ocorrencia de 6bito do marginal nos 

confrontos armados enfrentados. 

Por tudo isso, foi possivel atingir de maneira satisfat6ria o objetivo geral e os 

objetivos especificos trac;ados para este trabalho. 
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Dessa forma, o presente trabalho academico procurou chamar a atenc;ao para 

urn problema serio que e o estresse causado pelo servic;o policial nos componentes 

das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE} da Companhia de Policia de 

Choque da PMPR. 

Como nao poderia deixar de ser, nao se esgota a discussao sobre o tema, 

pelo contrario, caso leve a preocupac;ao e conduza a novos estudos e melhores 

propostas por parte da Corporac;ao, com certeza atingirao seu objetivo maior que e 

despertar na instituic;ao a preocupac;ao pela saude e pela qualidade de vida do 

policial que diuturnamente atua no combate da criminalidade, exposto a vasta gama 

de perigos em sua rotina diaria de trabalho. 
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APENDICE A- QUESTIONARIO 



-UFPR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO SUPERIOR DE POLiCIA 

QUESTIONARIO 
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Caro policial militar, somos Oficiais Alunos do Curso Superior de Policia da 
Academia Policia Militar do Guatupe e estamos realizando uma pesquisa tecnico
cientifica sobre o tema "0 Estresse causado pelo servic;o policial nos integrantes da 
Rondas Ostensivas de Natureza Especial da Companhia de Policia de Choque da 
Policia Militar do Parana" como objetivo de detectar o nivel de estresse encontrado 
na atividade operacional do policial militar. Assim, solicito sua participac;ao para 
responder algumas questoes sobre as atividades que voce realiza e as dificuldades 
que encontra nessa pratica. As questoes sao objetivas, para que voce escolha 
somente uma das alternativas. Sua participayao e importante para realizac;ao deste 
trabalho. Nao e necessaria identificar-se. Voce esta preservado para poder 
responder com liberdade todas as perguntas. 

Obrigado. 

MAJOR QOPM Lorival da Cunha Sobrinho I MAJOR QOPM Nerino Mariano de Brito 
Oficiais Alunos do CSP 

1. Qual sua idade? 

§Menos de 25 anos 

Entre 31 e 35 anos 

Mais de 40 anos 

0Entre 26 e 30 anos 

0Entre 36 e 40 anos 

2. Voce considera suj joj"ada de trabalho estressante? 
0Pouco Osastante Nao 0Normal 

3. Ha quanto tempo trabalha na RONE? 

BMenos de 01 ano []Entre 01 e 05 anos 
Mais de 10 

Entre 05 e 1 0 a nos a nos 

4. Qual sua escalade servic;o? 

D24/24h D12/36h D6t1ah 

5. Voce considera o efetivo da sua Unidade suficiente para o bom desempenho 
das atividades da Unidade, sem causar desgaste fisico e mental nos policiais? 

Dsim 0Nao 



6. As situa~oes em que se envolve durante a sua jornada de trabalho 
apresentam urn alto grau de periculosidade? 

0Freq0entemente 0Raramente 0Nunca 

7. Com que frequencia concorre a escalas extras? 

0FreqOentemente 0Raramente 0Nunca 
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8. Dentro do ambiej pjssional (unldade), tern havido atlvidades de lazar? 
0Freq0entemente Raramente 0Nunca 

9. Ja participou de confronto armado? 

Osim 0Nao 

10. Mais de uma vez? 

0Nao Osim 

11. Resultou em obito? 

0Nao Osim 

12. Em casa, apos sua jornada de trabalho voce costuma sentir: 

a) Fadiga (cansa~o) 

0FreqOentemente 0Raramente 0Nunca 

b) Nervosismo (ag/tajo, afoba~;iio fora do nonnal): 
0Freq0entemente Raramente 0Nunca 

c) lrritabilidade (incomoda-se por qualquer coisa): 

0Freq0entemente 0Raramente 

d) Sentimento de raiva (zangado, irado, agoniado): 

0Freq0entemente 0Raramente 

e) Periodo de depressao: 

DFreqOentemente 0Raramente 

f) Dor no estoma~ 

0Freq0entemente L_jRaramente 
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g) Dor no musculo do pescoe;o e ombros: 

0Freq0entemente 0Raramente 

h) Dificuldade para dormir: 

0Freq0entemente 0Raramente 

13. Ha quanto tempo foi sua ultima consulta a um psicologo ou psiquiatra? 

§Menos de 01 mes §Entre 01 e 04 meses 
Entre 05 e 08 meses Entre 09 e 12 meses 
Ha mais de 12 meses Nunca consultei 

14. Voce faz uso de alcool com qual freqOencia por semana? 

§Uma vez [lEntre 02 e 03 vezes 
Entre 04 e 05 vezes Ooiariamente 
Nunca 

15. Faz/fez uso de substancia entorpecente? 

§Uma vez nEntre 02 e 03 vezes 

Entre 04 e 05 vezes Doiariamente 
Nunca 

16. Quanto ao seu estado civil 

§Solteiro ncasado 
Uniao estavel Oseparado Judicialmente 
Divorciado 

17. A sua atividade profissional interfere na sua relae;io conjugal? 

Osim 0Nao 

18. Ja sentiu desejo de suicidio? 

Osim 0Nao 
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APENDICE B - ENTREVISTAS 



-UFPR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO SUPERIOR DE POLiCIA 

ENTREVISTA 1 - S.-a Joelma Arlindo Viana - Assistente social do Centro 
Terapeutico da PMPR 

80 

1. Gostaria que a Sr falasse urn pouco da atividade desenvolvida no Centro 

Terapeutico do Hospital da Policia Militar com os policiais que se envolvem em 

confronto armada. 

2. Com rela~ao aos policiais da RONE, voce poderia falar sobre o fndice de 

militares da RONE que sao atendidos no Centro Terapeutico? 

3. Existem policiais que vern varias vezes? 

4. Fora o motivo do confronto armada, os policiais da RONE . procuram o 

Centro Terapeutico por algum outro motivo e/ou de forma . preventiva? 

5. Qual o fndice de alcoolismo nos policiais da RONE? 

6. Ja houve algum caso de envolvimento com entorpecente com policiais da 

RONE? 

7. Na triagem e/ou na entrevista com as psic61ogas e as assistentes sociais, o 

policiais da RONE chegam a tecer comentarios sobre a vida particular, vida conjugal 

ou familiar, isto e, se essa atividade da RONE chega a contribuir com algum 

transtorno no ambiente de familia? 

8. Os policiais chegam a justificar que estao tendo dificuldades com a familia 

por causa do trabalho na RONE? 

9. 0 que e desenvolvido pelo Centro Terapeutico para minimizar esse 

problema com o pessoal da RONE? 
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10. Como sao OS indices pela procura preventiva? 

11. A estrutura atual do Centro Terapeutico teria condic;Oes de atender urn 

trabalho preventive? 

12. Esse trabalho preventive seria benefice? 

13. Ja existiram casos de policiais da RONE que tiveram o desejo de 

suicidio? Qual o indice de incidencia? 

14. AS~ pode fazer uma considerac;Bo particular sobre o estresse na Policia 

Militar como urn todo? 

15. Voce acha que melhoraria a procura por tratamento se houvesse uma 

campanha para desmistificar esse mito que existe em tomo de uma consulta com 

urn psic61ogo no Centro Terapeutico ou entao como proprio psiquiatra no HPM? 

16. Como e 0 acompanhamento da familia durante OS tratamentos? 

17. Com relac;ao aos policiais da RONE que se envolvem em confrontos 

armados, essa participac;ao da familia ela tambem se faz presente aqui ou como e 

que funciona isso? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO SUPERIOR DE POL(CIA 
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ENTREVISTA 2 - sr- Gisele Laguna Vitoria - Medica psiquiatra do Hospital da 
Policia Militar do Parana 

1. A s,.a pode falar algo sobre o nivel de estresse ou o nivel de procura, o indice 

de procura de policiais da RONE em consulta psiquiatrica. 

2. Nos questionarios ficou evidenciado que o numero de pessoas que se 

envolveram em confrontos armados e alto. A que se deve esse indice baixo de 

procura por urn tratamento psiquiatrico, ou uma consulta? 

3. Existe algo como urn protocolo de preven9ao ao atingimento a niveis 

alarmantes de estresse? 

4. A sr- acredita que o centro terapeutico tern estrutura para absorver uma 

possivel demanda preventiva 

5. Clinicamente falando, no questionario ficou evidenciado que neste universo 

de cinquenta policiais, grande parte deles, quase que cinquenta por cento, e uma 

tropa madura, de trinta a quarenta anos, mas com pouco tempo de servi90 na RONE 

(cinco a nos). Seria uma alternativa valid a limitar o tempo de permanencia na RONE 

por causa do alto fndice de estresse pelo qual esse pessoal suporta? 

6. A s,.a pode fazer alguma contribui9ao com rela9ao ao pessoal da RONE 

relativo a esse estresse que eles enfrentam em sua rotina de trabalho? 



-UFPR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO SUPERIOR DE POLICIA 
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ENTREVISTA 3-1° Ten. QOPM Gustavo Dalledone Zancan- Respondendo 
pelo Comando da RONE 

1. Fale sobre a atividade desenvolvida pela RONE na atualidade? 

2. 0 que diferencia o radiopatrulhamento de alto risco do trabalho das demais 

unidades da Policia Militar? 

3. Quais sao os tipos de ac;oes mais frequentes que a tropa se depara? 

4. Pode-se considerar entao que essa atividade que a RONE leva a efeito tern 

urn alto indica de estresse. Voce poderia comentar alguma coisa sobre isso? 

5. Tendo em vista que essa tropa fica exposta a esse indica de estresse, a 

companhia de cheque tern envidado esforc;os ou feito alguma coisa no sentido de 

que esse estresse fosse minimizado? 

6. Em alguns cases mais graves em que o policial passa a aparentar urn 

desequilibrio emocional devido ao estresse que ele fica exposto, quais sao as 

medidas tomadas com relac;ao a esse individuo? 

7. Com relayao ao numero de confrontos que os policiais da RONE se 

envolvem, confrontos armadas; esse acompanhamento tambem e levado a efeito e, 

como que o comando acompanha isso, como e que o comando ele monitora esses 

policiais, quais sao as medidas adotadas, enfim, gostaria que voce comentasse urn 

pouco sobre esses policiais que entram em confronto armado? 
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8. Com relac;ao a convivencia familiar dos policiais da RONE, tem-se 

conhecimento de alguma desavenc;a, algum desequilibrio conjugal por causa da 

atividade levada a afeito pela RONE para com esses integrantes em suas familias? 

9. 7. As viagens para o interior do Estado, por causa da responsabilidade 

territorial no Estado inteiro, contribui de alguma forma para o afastamento do Pm da 

RONE do seio do lar? 

10. Tendo em vista que esses policiais fazem parte de uma forc;a de elite; eles 

fazem de tudo, dao o maximo de si para que as ac;oes sejam sempre bern 

sucedidas. Este r6tulo, esta responsabilidade poderia de alguma forma contribuir 

para a elevac;ao do nivel de estresse nos pr6prios integrantes? 

11. Para finalizar, alguma considera«;ao pessoal sua sobre a atividade 

desenvolvida pela RONE e pelos pr6prios integrantes ou sobre os pr6prios 

integrantes? 0 que voce consideraria em ultimas palavras? 




