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BURNOUT 

 

Adriana dos Reis dos Santos 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho objetiva analisar o índice de crimes praticados por policiais que sofrem pelo 

chamado estresse ocupacional, gerando consequências no âmbito do trabalho, além da saúde 

física e mental, devido à intensa pressão social e psicológica a qual estão sujeitos. Cabe 

avaliar ainda a responsabilidade Estatal e corporativa, no que tange a crimes cometidos por 

esses servidores públicos. Utilizou-se, método dedutivo, partindo de conceitos gerais para 

uma análise especifica do ambiente de trabalho do policial militar, casos de agentes que 

entraram em conflito com a lei, cometendo infrações penais criminosas, além de pesquisas 

bibliográficas. Vale ressaltar que, verificando o campo da saúde, a síndrome de Burnout 

causada pela excessiva “pressão”, consequentemente leva à perda de energia, gerando 

esgotamento físico e emocional e é significativamente numerosa entre profissionais da área. 

Para os objetivos maiores de prevenção e intervenção precoce, nessa classe trabalhadora 

traumatizada, a utilização de um modelo compreensivo mais amplo e integrativo como o de 

diátese-estresse é requerido, com o fim de identificar a vulnerabilidade e o impacto do 

estresse mental. A melhoria em diagnóstico necessita de um sistema classificatório próximo 

do ideal, assim, os doentes serão tratados mais precocemente e em maior número. Levando a 

entender como sendo uma doença subdiagnosticada, necessitando que políticas públicas 

invistam em melhorias na área de trabalho, consequentemente a diminuição da carga horária e 

o aumento de salário, sendo que, a exposição desses profissionais às situações de risco, 

traumáticas, e ainda, que gera tensão e muita expectativa, propicia um aumento do 

desenvolvimento de síndromes e transtornos. 

 

Palavras-chave: Diagnostico. Pressão Social. Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLICE STRESS DISORDER: INDEX OF CRIMES RELATED TO PHYSICAL AND 

MENTAL HEALTH, WITH ONE SIDE TO BURNOUT SYNDROME  

 

 

Adriana dos Reis dos Santos 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the rate of crimes committed by police officers who suffer from 

so-called occupational stress, generating consequences at work, as well as mental and 

physical health, due to the intense social and psychological pressure to which they are 

subjected. It is also worth evaluating the State and corporate responsibility, in relation to 

crimes committed by these public servants. A deductive method was used, starting from 

general concepts to a specific analysis of the military policeman's workplace, cases of agents 

who conflicted with the law, committing criminal offenses, as well as bibliographic research. 

It is noteworthy that, considering the health area, the Burnout syndrome, caused by excessive 

“pressure”, and consequently the energy loss, generating physical and emotional exhaustion, 

is significantly numerous among these kind of professionals. For the main objectives of 

prevention and early intervention in this traumatized working class, the use of a broader 

comprehensive and integrative model such as diathesis-stress is required in order to identify 

the vulnerability and impact of mental stress. The improvement in diagnosis requires a 

classification system that is close to ideal, so patients will be treated earlier and in larger 

numbers, leading to the understanding that it is an underdiagnosed disease, requiring that 

public policies invest in improvements in the work area, consequently the decreased workload 

and the salary increase, being that, the exposure of these professionals to risky situations, 

traumatic, and still, that generates tension and much expectation, provides an increase to the 

development of syndromes and disorders. 

 

 

Key words: Diagnosis. Social Pressure. Health.  
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 INTRODUÇÃO  

 

O intuito do respectivo trabalho será apresentar, de forma simples, o índice de crimes 

praticados por policiais que sofrem pelo chamado estresse ocupacional, doença essa que 

atinge a maioria dos profissionais da área, gerando consequências negativas a sua saúde física 

e mental. Isso acaba atingindo aqueles que convivem diariamente com os profissionais que 

apresentam esse distúrbio, devido à intensa pressão social e psicológica ao qual estão sujeitos.  

Pela constante exposição desses servidores a todo tipo de violência, ao perigo 

eminente, levando-os a estarem alerta 24 horas por dia, eles acabam ficando vulneráveis 

psicologicamente, pois a pressão a qual estão sujeitos faz com que se debilitem. Devido ao 

fator risco de vida, cominado com a violência nas ruas e a precariedade com os instrumentos 

de trabalho como coletes vencidos, armas que falham ao disparar, viaturas sucateadas e ainda 

se existe um aumento significativo de policiais adoentados, acaba propiciando para o 

desenvolvimento da chamada Síndrome de Burnout, que será abordada nos capítulos 

seguintes. 

Também será apresentado como essa síndrome pode vir associada ao início de uma 

depressão, lembrando que essas doenças se distinguem, ou seja, não há que se confundir. A 

depressão, diferentemente da síndrome aqui abordada, se refere ao estado em que a pessoa se 

encontra identificada pela melancolia, hipocondria, languidez, reclusão ou decadência. Por 

outro lado, a síndrome de burnout é algo muito mais complexo, pois está relacionada às 

condições estressantes e à organização presentes no ambiente de trabalho e não ao trabalhador 

em si, especificamente. Porém a depressão e a síndrome podem ser facilmente confundidas, se 

não houver um diagnóstico por profissionais da área. 

Analisando as características relacionadas aos agentes de segurança pública, tem-se 

um aumento excessivo de suicídio, porém, além do auto índice de suicídio, houve um 

aumento nos casos de homicídio seguido de suicídio, que será abordado mais a frente. O que 

se observa é que policiais constantemente pressionados e os que vivem com total sensação de 

perigo, se tornam psicologicamente fragilizados, cabendo a cada corporação zelar pela saúde 

mental desses trabalhadores. 

Certamente o Estado, por ter o dever de cuidar do policial, seja ele militar, federal, ou 

civil, precisa se preocupar com o profissional da área, pois o estado mental desses agentes terá 

reflexo nas ruas, colocando em risco suas próprias vidas, além de toda a população, gerando, 

de certa forma, insegurança. 
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A relação entre a síndrome de Burnout, especialmente com as características do 

trabalho, inclui o alto volume de responsabilidades, conflitos e ambiguidade de papéis e 

funções, baixa previsibilidade, falta de participação e apoio social e experiência de injustiça. 

Em relação às responsabilidades, todo o policial, em um contexto geral, acaba por absorver 

para si a responsabilidade em cuidar, proteger e zelar pela segurança de todos os cidadãos. 

Assim, ao se deparar com as dificuldades ao desenvolver suas funções, por obter tantas 

reponsabilidades e devendo manter a sua própria segurança, acaba gerando um conflito 

emocional, criando a chamada “bomba relógio”. Devido aos riscos diários, esses agentes de 

farda devem sempre se mostrar fortes e rígidos com eles mesmos, não podendo demonstrar 

fraquezas aos seus superiores ou colegas de trabalho. 

Diante do exposto, pode ser observado que deve ser repensado o conceito de ambiente 

de trabalho do policial militar, conforme sustentado pela Constituição Federal, sendo um 

direito a toda classe trabalhadora. Logo, o respeito à classe dos profissionais da área de 

segurança pública deve ser aplicado, além de serem implantadas políticas públicas que 

possam amenizar essas ameaças contra os policiais militares. 

 

 

 1 O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO DO POLICIAL MILITAR 

 

A segurança pública no Brasil vem sendo abordada em vários temas momentâneos, 

devido à insegurança da população em meio a diversos acontecimentos. O ambiente de 

trabalho dos policiais militares pode ser considerado perigoso, arriscado e incerto, pois estão 

expostos constantemente ao perigo e, além disso, possuem sempre a incerteza se irão poder 

voltar em segurança para suas famílias. Isso se dá, principalmente, nas grandes capitais, em 

que as facções criminosas comandam a violência, como por exemplo, o PCC (Primeiro 

Comando da Capital e o CV (Comando Vermelho). Portanto,  

O meio ambiente do trabalho do policial militar é, na maioria das vezes um 

ambiente arriscado. São as policias militares dos estados as únicas policias que estão 

atendendo em todo território nacional, seja “a pé”, montada, em viaturas, 

embarcações ou mesmo em aeronaves. Logo, ao Estado compete o dever de 

fiscalizar e prover recursos para um meio ambiente saudável de trabalho aos 

policiais militares (WOLOWSKI; ANDRADE, 2019, p. 72). 

 

Dessa forma, “[...] a maneira pela qual esse ambiente é moldado e estruturado 

influência poderosamente a qualidade de vida das pessoas. Mais do que isso: influência o 
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próprio comportamento e os objetivos pessoais de cada ser humano” (ROSSI et al., 2013, p. 

40). 

Cabe ressaltar que o policial militar convive com o risco durante 24 horas por dia, pois 

a natureza dessa atividade é a de colocar em risco sua própria vida, mesmo em seus momentos 

de folga, ou ainda, inativos da profissão, porque ficam sujeitos a serem convocados, não 

podendo se escusar-se de tais obrigações, por razões de respeito à hierarquia à disciplina. Isso 

acaba gerando problemas psicológicos e tensão diária, devido ao trabalho intensivo que deve 

ser realizado. 

Em meio ao ambiente precário, os policiais acabam por adquirirem problemas de 

saúde gravíssimos. Assim, Wolowski e Andrade (2019) destacam que “[...] um ambiente 

precarizado pode resultar na maior incidência de assédio moral, que por sua vez pode derivar 

alguma doença ocupacional, [...] seja psíquica ou física do policial militar [...]”.  

As consequências negativas que abarcam o policial militar não ficam restritas somente 

a eles, ou seja, seus familiares também estão submetidos a esses resultados danosos à saúde, 

sendo que, acaba havendo uma conexão entre o militar e sua família. Nesse contexto, pode-se 

afirmar que a relação com os filhos, cônjuge ou companheiro e questões financeiras e sociais 

abarcam essa relação. 

Dessa forma, cabe ao Estado criar políticas públicas para melhorar e qualificar esses 

profissionais, com a intenção de amenizar a insegurança e certificar que os militares estejam 

preparados para o enfrentamento de crimes, já que a polícia ostensiva é a que pode e deve 

organizar a população, cobrando da sociedade o que ela mesma deveria respeitar. 

 

 

1.1 POLICIA MILITAR: DIREITO AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO DIGNO 

 

Como afirma Leite (2018) “na sociedade contemporânea, o trabalho passa a ser um 

direito ao mesmo tempo humano e fundamental. É direito humano, porque reconhecido 

solenemente nos documentos internacionais, desde o tratado de Versalhes, de 1919”. Devendo 

esse ambiente ser sadio, conforme artigo 225 da Constituição Federal: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial á sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presente e 

futuras gerações (BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil. Brasília/DF: Senado, 1988). 

 

No mesmo sentido, tem-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: 
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Todo ser humano tem direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a condições 

justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego (Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, Assembleia Geral das Nações Unidas, Paris, artigo 

XXIII, 1948). 

 

Nesses termos, fica claro que as classes trabalhadoras dos policiais militares, além de 

todos os cidadãos, merecem o direito ao trabalho digno, que respeite suas individualizações, 

que não sejam humilhados, reprimidos e hostilizados, considerando o trabalho um direito 

fundamental.  

Deve-se, por meio de um trabalho organizado, promover uma aproximação no que diz 

respeito à relação de trabalho, entre todos os interessados. Nessa linha, França e Rodrigues 

(2005) ponderam que 

No que tange as relações de trabalho, investiga-se a falta de consideração ou as 

pressões exercidas por superiores hierárquicos, isolamento, rivalidade, pressão 

politica e falta de suporte social por parte de colegas, bem como conflitos, 

ressentimentos e recusa de cooperação por parte de subordinados (FRANÇA; 

RODRIGUES, 2005, p. 77, grifo do autor). 
 

Segundo Leite (2017), “visando a concretização do conceito de meio ambiente, a 

doutrina classifica-o, para fins didáticos, em: meio ambiental natural, meio ambiental 

artificial, meio ambiental cultural e meio ambiental do trabalho”. Portanto, devido à 

amplitude desse conceito, fica claro o dever do Estado dar ao policial militar um ambiente de 

trabalho digno, para que possa assim, realizar seu trabalho da melhor forma. Assim, a 

efetivação desse direito se dá nos planos políticos, educativos e jurídicos, ou seja,  

No plano político, é de curial sabença que a degradação do meio ambiente natural 

tem início dentro das empresas, ou seja, no meio ambiente de trabalho. 

De tal modo que cabe ao poder público [...], instituir politicas publicas[...]. 

No plano educativo, cremos que a efetivação das normas de proteção ao meio 

ambiente do trabalho não se limita as políticas públicas dos Governos federal, 

estadual e municipal. É preciso, paralelamente, uma mudança de mentalidade dos 

atores sociais diretamente envolvidos, isto é, dos trabalhadores e dos empresários, 

principalmente a mudança de postura das correspondentes lideranças das entidades 

sindicais representativas[...]. 

No plano jurídico, acreditamos que o sindicato e o ministério público do trabalho 

têm um importantíssimo papel a cumprir, uma vez que os arts. 8º, III e 129 e seu 

§1º, da CF lhes conferem a legitimação para a ação civil pública trabalhista 

destinada a proteção e preservação do meio ambiente do trabalho (LEITE, 2017, 

p.708-709-710). 

 

Por isso, a atitude direta por parte do Estado é de imensa importância, para que os 

policiais possam se dedicar com maior eficiência, sendo indispensável um ambiente de 

trabalho digno para todos os trabalhadores, incluindo a categoria dos policiais militares. 
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2 DEFINIÇÃO DE ESTRESSE OCUPACIONAL POR ESGOTAMENTO LABORAL 

 

O estresse ocupacional está diretamente ligado ao ambiente de trabalho ao qual estará 

inserido o profissional exposto, ou seja, “quando o estresse se vincula ao trabalho, é chamado 

de estresse ocupacional, e se caracteriza pela falta de capacidade do trabalhador de se adaptar 

as demandas existentes no trabalho” (VÁLIO, 2018, p. 63). 

Dessa forma, existem algumas profissões que ensejam essas atividades estressantes. A 

da área de segurança pública é uma delas, devido a precariedade do ambiente, ferramentas de 

trabalho, cobranças e pressão da sociedade, trazendo assim, situações desconfortáveis e 

ameaçadoras, comprometendo a segurança de toda sociedade. Nesse sentido, 

O significado que o trabalho carrega no universo simbólico de nossa sociedade cria 

laços sui generis que amarram inextricavelmente nossas vidas, nossas necessidades, 

nossos sofrimentos e nossos prazeres. É difícil pensarmos na nossa existência, em 

suprir nossos desejos e atingirmos nossas conquistas sem associarmos o trabalho a 

esse contexto (MARRAS; VELOSO, 2012, p. 2, grifo do autor). 

 

Cabe lembrar que, se o estresse ocupacional não for tratado de forma correta, pode 

acarretar na síndrome de burnout, doença essa, que é gerada pelo esgotamento físico e 

psíquico do profissional e que será abordada nos próximos capítulos. 

Outro fator causador do estresse ocupacional são as fontes de pressão, portanto, “as 

fontes de pressão no trabalho correspondem a um dos principais elementos do estresse 

ocupacional e, na maior parte das vezes, são as desencadeadoras de todo o processo [...]” 

(MARRAS; VELOSO, 2012, p. 73). 

Sendo assim, havendo agente estressor no ambiente de trabalho tem-se formado o 

estresse ocupacional, gerador de problemas possivelmente irreversíveis não devidamente 

tratados. 

 

 

2.1 DO ESTRESSE OCUPACIONAL À SÍNDROME DE BURNOUT: SINTOMAS E 

PREVENÇÃO 

 

O estresse ocupacional se caracteriza pela pressão no ambiente de trabalho e pelas 

atividades realizadas no ambiente laboral que acabam por configurar o agente estressor, ou 

seja, adaptação às alterações e às pressões. “O estresse ocupacional ou laboral pode referir-se 

ainda ao conjunto de perturbações de cunho psicológico e ao sofrimento psíquico associados 

às experiências de trabalho” (VÁLIO, 2018, p. 63).  
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Além disso, 

O estresse pode ser entendido como o desequilíbrio entre as demandas do trabalho e 

a capacidade de resposta dos trabalhadores fatores estressantes como o ambiente de 

trabalho perigoso baixo controle sobre o processo de trabalho (cumprimento de 

ordens) frequente contato com o público ( atendimento da comunidade geral), longas 

jornadas de trabalho (em razão da escala), recursos insuficientes, insatisfação com a 

atividade e remuneração, dificuldade de ascensão profissional, além da exposição ao 

sofrimento alheio e a problemas familiares, estariam relacionados ao sofrimento ou 

distúrbios psiquiátricos e, no caso dos policiais todos esses fatores estão presentes 

[...] 

O estresse é uma reação emocional na qual o corpo produz substancias que terão um 

efeito no organismo, visando protegê-lo de alguma situação que cause medo, 

confusão ou excitação. No estresse aparecem certas reações que são observáveis: 

taquicardias, tensão muscular, mãos frias e suadas, sensação de nó no estomago, 

ombros ligeiramente levantados e estado de alerta permanente [...] (WOLOWSKI; 

ANDRADE apud OLIVEIRA, 2010, p.228). 

 

 Ainda nesse viés, “a síndrome de burnout caracteriza-se por Exaustão Emocional 

(EE), manifestada por fadiga intensa e sensação de impotência diante das exigências diárias” 

(LUCIANO, 2013, p.30). Tem por base um esgotamento psíquico e físico que insurge do 

ambiente laboral do indivíduo. Assim, temos que “a síndrome de burnout é consequência de 

prolongados níveis de estresse vivenciados por profissionais que lidam de forma intensa e 

constante com as dificuldades e problemas alheios nas diversas situações de atendimento” 

(LUCIANO, 2013, p. 31). 

Reforçando o conceito de síndrome de burnout, Válio (2018) entende que: 

Estar tão exausto e desanimado com o trabalho, que a pessoa se encontra esgotada, a 

tal ponto que sente toda sua energia se esvair como se estivesse queimando ou 

esgotando seu “combustível psicofísico”, irritabilidade no trato com as pessoas, na 

relação de trabalho com clientes destinatários deste trabalho e colegas, indiferença, 

sabotagem, absenteísmo, sintomas psíquicos e físicos de repulsa ao trabalho e ao 

ambiente de trabalho, desanimo por falta de reconhecimento e crescimento 

profissional, uso de drogas para fugir do problema. No fim, todas essas 

características são claros sintomas de que esse indivíduo acaba “queimado”, 

esgotado completamente com sintomas psíquicos e físicos, desistência do trabalho. 

Esta é a Síndrome de Burnout. (VÁLIO, 2018, p. 65, grifo do autor). 

 

Superados os conceitos, deve-se esclarecer que o estresse ocupacional por estar ligado 

ao ambiente laboral, não devidamente tratado, ocasionará a síndrome de burnout, que por 

sinal, pode levar o indivíduo para o cometimento de atitudes extremas como homicídio e 

suicídio. 

Cabe ressaltar ainda que elas não se confundem, ou seja, são distintas. O fator 

ambiente de trabalho é a única semelhança entre elas, pois é ali que pode se diagnosticar e 

individualizar seus sintomas.  No entanto a síndrome de burnout foi incluída em 2019, na 

Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

síndrome que resulta de estresse crônico no trabalho, sendo específico de situações 
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relacionadas ao trabalho, fazendo parte da lista do (CID-11) Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde e entrará em vigor em 2022. 

Deve ser levado em conta medidas de segurança de trabalho para obter a prevenção da 

síndrome de burnout. Assim, 

A prevenção da ocorrência da Síndrome de Burnout pressupõe medidas que 

identificam os fatores, a fim de preservar a saúde do trabalhador expostos aos riscos. 

São medidas de segurança do trabalho que devem ser implementadas nas atividades 

laborais, ao se identificarem os riscos. 

Pode-se pensar que, do ponto de vista preventivo, bastaria suprimir os agentes 

estressores para eliminar o estresse que produzem. Isto é lógico, mas também, de 

certa forma, quase impossível (VÁLIO, 2018, p. 95). 

 

Portanto, para se obter uma prevenção efetiva do estresse ocupacional e da síndrome 

de burnout, a corporação deve implementar a contratação de eficientes profissionais, com o 

fim de trazerem técnicas como atividade de relaxamento, terapia, exercícios físicos, atividades 

coletivas, entre outras, podendo, assim, evitar tais problemas com estresse e burnout. 

 

 

3 AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E JURÍDICAS DA SÍNDROME DE BURNOUT 

NOS POLICIAIS MILITARES  

  

Devido a pouca falta de informação, ou até mesmo por questões religiosas, algumas 

pessoas entendem problemas psicológicos como certa falta de Deus ou ainda, uma frescura 

que logo passa. Isso se dá por um entendimento que deriva do senso comum. Infelizmente o 

problema é mais sério do que se pode imaginar. Profissionais experientes, que estão tirando 

suas vidas, quando não menos, acabam por tirarem as vidas de pessoas próximas, cometendo 

homicídio, seguido de suicídio, causando assim, problemas sociais e jurídicos por falta de 

informação suficiente. Sobre esta temática, Benevides destaca que, 

Devido ao quase desconhecimento desta síndrome entre nós, pessoas se culpam por 

não estarem desenvolvendo suas atividades ocupacionais a contendo, crendo- se não 

preparadas para tal e sofrendo as consequências advindas da cronificação do 

estresse. Tal atitude leva a um círculo vicioso que tender a incrementar o processo 

de Burnout. Temos também profissionais de saúde que, desconhecendo esse tipo de 

transtorno e não alertados sobre a etiologia multifatorial do mesmo, bem como das 

formas de prevenção e intervenção, acabam por não prescrever adequadamente o 

transtorno necessário. Por outro lado, carecemos de maiores estudos, assim como, da 

adaptação e elaboração de instrumentos pertinentes a nossa realidade (BENEVIDES, 

2002, p.273, p 274). 

 

Deve este entendimento ser estendido para toda categoria dos policiais militares, tendo 

em vista o impacto social ao qual está associado. A sociedade em geral, os profissionais 

militares e seus familiares necessitam de respeito, pois como já questionado, todos temos 
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direito a dignidade da pessoa humana positivada na Constituição Federal Brasileira. Diante 

disso, cabe ressaltar que esses problemas de saúde afetam diretamente a todos, trazendo várias 

consequências negativas. Existem algumas causas de reparação. Preliminarmente, tem-se a 

premissa da configuração do dano existencial, em que: 

Verifica-se a existência de dano existencial, quando o empregador impõe um 

volume excessivo de trabalho ao empregado, impossibilitando-o de estabelecer a 

pratica de um conjunto de atividades culturais, sociais, recreativas, esportivas, 

afetivas etc., ou de desenvolver seus projetos de vida nos âmbitos profissional, 

social e pessoal (BOUCINHAS FILHO; ALVARENGA apud WOLOWSKI, 2018, 

p. 39). 

 

O dano moral pode ser também uma forma de reparar ou amenizar tal situação, por ter 

havido violação ao direito subjetivo tutelado pela Constituição Federal, ao atingir o direito da 

personalidade lesionando à dignidade da pessoa humana, podendo ser tutelado por haver 

qualquer forma de constrangimento ilegal por parte de seus superiores, ou por omissão de 

qualquer tipo por parte do Estado. 

 

 

3.1 ÍNDICE DE CRIMES COMETIDOS POR POLICIAIS MILITARES MOTIVADO POR 

ESTRESSE OCUPACIONAL 

 

Como já analisado, a sobrecarga atribuída aos policiais militares gera consequências 

devastadoras na sociedade em geral. Segundo Wolowski apud Spielberger (2018) “os 

policiais estão entre os profissionais que mais sofrem estresse decorrente da profissão, em 

virtude de estarem diuturnamente expostos ao perigo e a violência”.  

Nesse sentido, o Brasil figura como o segundo país mais estressado do mundo devido 

à profissão, ou seja,  

[...]pesquisa realizada em 2010 demonstra que o Brasil é o segundo país mais 

estressado do mundo, perdendo apenas para o Japão, e a principal causa de stress 

nos brasileiros é o trabalho. Os dados demonstram que o stress profissional afeta 

69% da população brasileira e que as pessoas estão cada vez mais desmotivadas e 

insatisfeitas com seu trabalho. E ainda, entre as profissões que mais sofrem com o 

stress no país estão os profissionais de segurança pública. [...] os policiais se 

deparam com o desafio diário no exercício em suas atividades; esse desafio se dá no 

compromisso em cumprir metas estabelecidas em tempo hábil e de forma eficaz que 

atinjam os objetivos propostos por si mesmo e pela instituição. [...] lidam em seu 

cotidiano com diversas situações de stress; sendo elas: violência, tensão, sobrecarga 

de jornada de trabalho, relacionamento hierárquico das chefias, relações 

interpessoais entre colegas, entre outras e em alguns casos com a morte. (ROSSI et 

al., 2015, p.180, grifo do autor). 

 

Tendo em vista todo o aspecto social de relacionamento policial com a sociedade, é de 

se imaginar que essa insegurança, seja trabalhando, em descanso, ou até passeando com a 
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família, implica o dever de proteger a população, assim como todos os seus familiares, 

colocando sua vida à frente da dos outros, que por diversas vezes a maioria são pessoas 

estranhas. Desse modo, a pressão social e familiar afeta sua saúde física e mental, chegando 

ao ponto de cometerem crimes, contra sua vontade, mais a favor de seu estado emocional, que 

por certo está fragilizado, corrompido. 

De acordo com o site Gazeta do Povo, por Galão (2019), houve um levantamento do 

aumento de suicídio e suicídio seguido de homicídio por policiais no Brasil. “São Paulo, que 

tem o maior efetivo de segurança pública do Brasil, teve 11 suicídios, três tentativas e quatro 

homicídios seguidos de suicídio. No Paraná, foram dois suicídios – em um deles, o policial 

assassinou outra pessoa antes de se matar”. 

É sabido que os policiais possuem efetivas formas de combaterem os crimes, porém 

não pode ser esquecido que esses mesmos policiais necessitam de respaldo psíquico, material 

e familiar para que assim, possam concretizar a manutenção da segurança pública em todo o 

País.  

 

 

3.2 CASOS REAIS: HOMICIDIO E SUICÍDIO MOTIVADOS POR ESGOTAMENTO 

PROFISSIONAL 

 

Alguns casos a serem relacionados foram ocasionados por policias militares que 

surtaram e acabaram por cometerem tais crimes. 

Um dos mais chocantes se deu na cidade de Colorado, no estado do Paraná. O policial 

militar Cristiano Palmieri, de apenas 32 anos, após matar seu filho de apenas 8 meses no dia 

17/03/2018, em entrevista a uma rede de TV, a esposa do PM afirmou que o esposo vinha 

tendo problemas psicológicos e mudanças de comportamento. Camila, de 28 anos, ainda tenta 

encontrar respostas para o que aconteceu naquele dia de sábado. Ela aduz que a voz e feição 

de seu esposo ficaram irreconhecíveis e que, enquanto ela estava na rua pedindo socorro, não 

ouviu o barulho do tiro e nem o choro da criança. Ao conseguirem adentrar a residência, os 

policiais que foram chamados saíram passando mal, pois haviam se deparado com o bebe 

degolado e o PM com um tiro na cabeça, ambos caídos no chão. Segundo Camila, “se eu 

soubesse que ele estava sendo uma ameaça para mim para o meu filho, eu teria pedido ajuda, 

eu teria saído de casa” (RIC MAIS, 2018). 

Infelizmente, a corporação não foi informada de que Cristiano, nos últimos meses, 

estava com problemas e isso se deu por Camila acreditar que não seria nada grave o que 
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estava acontecendo, pois acreditava ser apenas estresse momentâneo. Segundo a esposa, o PM 

amava o filho e no dia da tragédia, ela percebeu que o marido não o reconheceu e que seu 

semblante era de medo dela. 

Casos como esse servem de exemplo para que qualquer comportamento fora do 

comum seja avaliado por profissionais da área, daí a importância de diagnósticos certos e 

precisos, com o fim de evitar crimes e tragédias como essas, assim como, a devida 

comunicação aos setores competentes devendo ser identificados ou até evitados problemas 

maiores. 

 

4 A RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA PREVENÇÃO DE TRANSTORNOS 

OCASIONADOS NO MEIO AMBIENTE LABORAL DO POLICIAL MILITAR 

 

A segurança pública no Brasil deve ser levada a sério, sendo o Estado responsável por 

criar políticas públicas, programas de prevenção, entre outras formas de evitar que policiais 

militares passem pelo processo de estresse ocupacional ou pior, acabem por chegar a 

síndrome de Burnout. É de suma importância a saúde física e mental dos policiais militares, 

pois esse estresse e o burnout, que é gerado pelo excesso de pressão no ambiente de trabalho e 

sobrecarga do indivíduo devem ser monitorados para que comportamentos desconexos com a 

profissão sejam evitados. 

Compreender e entender esses comportamentos causados pela profissão é válido, pois 

a segurança da sociedade está nas mãos desses profissionais, especialmente os “praças”, que 

atuam nas ruas, devendo estar sempre atentos, em alerta e prontos para agirem, se for preciso. 

É fato que se um policial esta bem com sua saúde mental e física, ele estará preparado para 

proteger a sociedade em geral. 

Vale frisar que, essa relação entre Estado e Polícia, deve ser balanceada. Assim, o 

Estado deve fornecer recursos para que os policiais aprovisionem proteção, ou seja, para que 

o policial militar possa atender a uma ocorrência, ele precisa de ferramentas de trabalho como 

veículos apropriados, armas para defesa, colete a prova de balas e o mais importante, um 

treinamento eficiente. Se não tiver preparado de forma correta, ele sairá para as ruas com 

medo e insegurança, que pode torná-lo fraco e psicologicamente afetado, por não ter certeza 

do que o espera, não em relação à ocorrência, mas sim ao seu material de trabalho. 

Outro fator de risco para a saúde do trabalhador é a questão da jornada de trabalho sem 

intervalo apropriado para descanso, lembrando que os policiais também têm família, esposa, 

filhos, entre outros familiares que podem ser imprescindíveis para o bem-estar daquele 
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agente. Além disso, as condições de trabalho precárias também ocasionam os transtornos no 

ambiente de trabalho. Esse risco elevado na atuação do profissional, ao exercer sua profissão, 

deve ser eliminado, obtendo o bem-estar emocional. 

Cabe avaliar o entendimento de ROSSI et al. (2013), referente a responsabilidade do 

empregador, que no caso dos militares pode-se estender ao Estado: 

É preciso, portanto, compreender o homem como um ser biopsicossocial e espiritual 

para que possa entender a motivação[...] essa motivação pode vir através de 

estímulos provindos de desafios ou através de convivência em um ambiente propício 

a participação efetiva e sugestões.[...] a empresa realizar um trabalho de 

desenvolvimento pessoa/profissional que vise o reconhecimento pelo bom trabalho 

realizado, uma vez que busca a realização pessoal/profissional é a fonte do 

comportamento motivacional[...].( ROSSI et al., 2013,p.39). 

 

Tem-se, portanto, 

[...] deveria ser meta das organizações buscar a realização em cada colaborador no 

intuito de promover um ambiente cada vez mais agradável e promissor. Através da 

qualidade de vida almeja-se que as atividades do ser humano, principalmente as 

laborais, devam ser desenvolvidas com harmonia integração e equilíbrio com a sua 

vida pessoal. (ROSSI et al., 2013, p.40). 

 

Sendo assim, o Estado, por um fator de segurança pública, deve levar em conta a 

saúde mental do policial militar, obtendo, assim, ações de prevenção e intervenção, se 

necessário, no combate ao estresse e à síndrome de burnout. 

 

Quadro 01- resumo esquemático da sintomatologia do burnout 

 

SINTOMATOLOGIA DO BURNOUT 

Físicos Comportamentais 

Fadiga constante e progressiva Negligência ou excesso de escrúpulos 

Distúrbio do sono Irritabilidade 

Dores musculares ou 

osteomusculares Incremento da agressividade 

Cefaleias, enxaquecas Incapacidade para relaxar 

Perturbações gastrointestinais Dificuldade na aceitação de mudanças 

Imunodeficiência Perda de iniciativa 

Transtornos cardiovasculares Aumento do consumo de substâncias 

Distúrbios do sistema respiratório Comportamento de auto risco 

Disfunções sexuais Suicídio 

Alterações menstruais nas mulheres   

    

Psíquicos Defensivos 

Falta de atenção, concentração Tendência ao isolamento 

Alteração de memoria Sentimento de onipotência 

Lentificação do pensamento Perda do interesse pelo trabalho (ou até pelo 
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lazer) 

Sentimento de alienação Absenteísmo 

Sentimento de solidão Ironia, cinismo 

Impaciência   

Baixa autoestima   

Labilidade emocional   

Dificuldade de auto aceitação, baixa autoestima 

Astenia, desânimo, disforia, 

depressão   

Desconfiança, paranoia   

    

Fonte: BENEVIDES-PEREIRA, 2001, p.44. 

 

 

 CONCLUSÃO 

 

O ambiente de trabalho do policial militar, abordado na primeira seção, trouxe a ideia 

de um ambiente laboral impróprio para a efetiva prática de seu trabalho eficiente, tendo em 

vista o risco ao qual o servidor está exposto. Além disso, suas ferramentas de trabalho como 

armas de fogo, veículos de deslocamento, colete a prova de balas, entre outros, na maioria das 

vezes encontram-se degradados, com defeitos, falhas e data de validade vencida. Casos em 

que, por resultar de um ambiente precário, adquire ao agente problemas de saúde física e 

mental como, por exemplo, estresse ocupacional e síndrome de burnout, devendo, no entanto, 

o Estado ter o dever de cuidar da saúde dos policiais militares por meio de um ambiente de 

trabalho digno. 

O estresse ocupacional, aduzido na segunda seção, tem por característica abordar os 

problemas aos quais os militares estão sujeitos, pois se houve um problema, este é advindo do 

meio ambiente laboral ao qual o sujeito está submetido. O estresse ocupacional e a síndrome 

de burnout não se confundem, lembrando que o burnout pode ser gerado de um estresse não 

tratado, mas ambos advêm do ambiente de trabalho, da pressão sofrida pelo trabalhador, do 

esgotamento, da falta de vontade e do descontentamento com ambiente de trabalho. 

A síndrome de burnout vem surgindo aos poucos e ocupando um espaço grande na 

sociedade, devido ao esgotamento total do indivíduo. O burnout acarreta problemas diversos à 

saúde, pois, infelizmente, essa doença ainda é confundida com outras doenças. Na terceira 

seção, é demonstrada a gravidade em que essa síndrome se posiciona, podendo ser a causa de 

suicídio e homicídios seguidos de suicídio, isso porque, no ambiente de trabalho do militar, 
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uma doença dessas traz a ideia de fragilidade e fraqueza. Logo, quem está acometido dessa 

síndrome não procura ajuda, para não demonstrar fraqueza aos colegas de profissão. 

Diante disso, na quarta seção, tem-se a responsabilidade estatal abordada com intuito 

de prevenir e evitar essas síndromes advindas do grau de pressão excessiva suportada pelos 

policias, pois assim, a saúde mental desses servidores da segurança pública não atinge 

somente um ponto específico, mas sim a todos, como a família, a sociedade em geral e os 

próprios indivíduos, seja por meio direto ou indireto. 
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