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RESUMO 

 

Esta é uma pesquisa bibliográfica cujo enfoque principal aborda a produção 
científica sobre a Síndrome de Burnout em Profissionais Militares, realizada com o 
objetivo de entender os fenômenos psicossociais que envolvem o trabalho humano e 
os efeitos deletérios, que a insatisfação no trabalho pode provocar, desencadeando 
o processo da Síndrome de Burnout. Para que este objetivo fosse atingido, foi 
realizado um levantamento retrospectivo, dos últimos 7 anos (2006-out/2013), sobre 
A Síndrome de Burnout em Profissionais Militares, com base em artigos científicos, 
nacionais e internacionais, publicados em bancos de dados consultados nas páginas 
eletrônicas disponíveis na internet: LILACS, SCIELO, BVS, ADOLEC, BBO, BDENF 
e REPIDISCA, utilizando os unitermos: Policial Militar, Estresse Ocupacional e 
Síndrome de Burnout., no período de outubro a novembro 2013. Os artigos foram 
catalogados e analisados buscando uma síntese dos profissionais abordados nas 
amostras: Policiais Militares, Bombeiros Militares, Policiais Civis e ou outros 
profissionais de Segurança Pública. Origem dos artigos, ano de publicação e 
abordagens metodológicas utilizadas nas pesquisas, buscando dados que permitam 
contribuir com a melhoria da saúde destes trabalhadores e desenvolver ações no 
intuito de prevenir sofrimentos psíquicos que levam a saúde do militar ao 
desequilíbrio. Os estudos analisados revelaram aumento no interesse pelas causas 
e índices da Síndrome de Burnout na área de Segurança Pública. Entender e 
principalmente identificar estes fatores auxiliam e facilitam ações organizacionais e 
governamentais que contribuam para melhorar as condições de trabalho nesta 
organização.  
 
Palavras-chave: Policial Militar, Estresse Ocupacional e Síndrome de Burnout. 
 

ABSTRACT 
 

This is a literature whose primary focus deals with the scientific literature on the 
Burnout Syndrome in Professional Military, performed with the objective of 
understanding the psychosocial phenomena that involve human labor and the 
deleterious effects that job dissatisfaction can cause, triggering the process of 
Burnout Syndrome. For this goal to be achieved, we performed a retrospective 
survey of the last 7 years (2006-out/2013) on The Burnout Syndrome in Professional 
Military, based on national and international scientific articles, published in the 
databases the websites available on the internet: LILACS, SciELO, BVS, ADOLEC, 
BBO, and BDENF REPIDISCA using the keywords: Military Police, Occupational 
Stress and Burnout Syndrome, in the period of October-November 2013. The articles 
were cataloged and analyzed seeking an overview of the professionals discussed: 
Military Policemen, Firemen Military, Civilian Police or other professionals of Public 
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Security. Sources of articles, publication year and methodological approaches used 
in research, seeking data to contribute to improving the health of these workers and 
developing actions in order to prevent mental suffering that leads the imbalance of 
the military’s health. The studies analyzed showed an increase in interest rates and 
the causes of the Burnout Syndrome in the area of Public Security. Understanding 
and identifing these factors primarily assist and facilitate organizational and 
governmental actions that contribute to improving working conditions in this 
organization. 
 
Keywords: Military Police, Occupational Stress and Burnout Syndrome. 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

  

 A globalização tem propiciado rápidas e constantes transformações na 

realidade do mercado de trabalho, na organização do trabalho, e nas novas 

exigências de competências do trabalhador, e isso por sua vez tem proporcionado 

interferência na vida e na saúde das pessoas, seja por exclusão (desemprego) ou 

por sujeição a condições inadequadas de trabalho. É cada vez mais frequente a 

observação do sofrimento psíquico nos trabalhadores. Estudos apontam que o 

mesmo esteja relacionado a uma excessiva carga de trabalho e de tarefas 

solicitadas ao profissional nas diversas áreas. Entre as diversas doenças 

ocupacionais encontra-se a Síndrome de Burnout, que tem como causa o local de 

trabalho, com quadro clínico caracterizado por fadiga, ansiedade e depressão, 

acometendo trabalhadores, levando-os a incapacitação total. Embora a síndrome 

tenha sido identificada inicialmente em trabalhadores que lidam diretamente com 

outras pessoas e têm alguma responsabilidade sobre as vidas delas (médicos, 

enfermeiros, psicólogos, bombeiros, controladores de tráfego aéreo, policiais, 

agentes penitenciários e carcereiros entre outros), ela pode afetar qualquer um, de 

executivos a donas-de-casa (VIVEIROS 2007). 

 A profissão de policial militar é uma atividade de alto risco para o 
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desenvolvimento da Síndrome de Burnout, uma vez que estes profissionais lidam, no 

seu cotidiano, com a violência, a brutalidade e a morte. Estudos apontam que os 

policiais estão entre os profissionais que mais sofrem de estresse, por ser uma 

atividade que se depara no dia-a-dia com muitas situações adversas exigindo 

soluções rápidas, estão constantemente expostos ao perigo e a agressão, devendo 

intervir em situações de problemas humanos de muito conflito e tensão. 

 Para Benevides-Pereira (2002), estão mais propensos à doença aqueles 

profissionais que ingressaram na carreira com forte senso ideológico, na crença de 

que poderiam fazer a diferença para o desenvolvimento daquele ofício ao longo da 

carreira, porém as inúmeras frustrações, aliadas às péssimas condições laborais, 

altas jornadas e ausência de valorização no trabalho, se constituíram em 

condicionantes para o desequilíbrio que leva a Síndrome de Burnout.  

Estudar a saúde no trabalho policial é importante para compreender quais 

relações podem se estabelecer entre o trabalho policial e o impacto na saúde 

psicológica deles e, assim sendo, analisá-los e diante dos resultados propor 

intervenções que melhorem as condições gerais de trabalho e a qualidade de vida 

destes profissionais. O campo de saúde do trabalhador não pode omitir-se, hoje, de 

pensar nas categorias que atuam na segurança pública, um dos segmentos mais 

vulneráveis no exercício de sua profissão. 

 Buscando entender os fenômenos psicossociais que envolvem o trabalho 

humano e os efeitos deletérios que a insatisfação no trabalho pode provocar, 

desencadeando o processo da Síndrome de Burnout, esta pesquisa foi realizada 

com a proposição de poder prevenir sofrimentos psíquicos que levam a saúde do 

trabalhador policial ao desequilíbrio.  
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2.  PROFISSÃO POLICIAL MILITAR  X SÍNDROME DE BURNOUT 

 

2.1 Profissao Policial Militar 

 

Cabe ao Estado a segurança de seus cidadãos. A Polícia Militar é a força 

ostensiva de policiamento, que busca atuar na prevenção e combate de ocorrências 

que ameacem a ordem social. 

 

Polícia vem do latim pelitia e do grego politeia, e 
significa a organização que engloba os órgãos e 
instituições incumbidas de fazer respeitar as leis ou 
regras e de reprimir e perseguir o crime, ou ainda a 
corporação incumbida de manter a ordem pública, 
é uma função do Estado ao materializar-se tem por 
obrigação propiciar a seus integrantes a nítida 
sensação de segurança que inicia da pessoa 
estendendo-se até a propriedade, dos agregados a 
qualquer bem tutelado sob disposições (PMRO, 
2005). 

 

O nascimento da “polícia” ocorreu nos berços franceses, no século XVIII, sob 

o controle do Estado Absolutista, assinado por Luis XIV, onde acentuava a 

segurança da cidade e combate a criminalidade, protegendo a população contra os 

acidentes e as epidemias e cuidar da subsistência da cidade, isso era perfeitamente 

cristalizado já na era absolutista na França, isso significa que a polícia era o Estado.  

As polícias militares estaduais no Brasil, surgiram com o advento da vinda da 

Família Real Portuguesa (1808). Foi criado no dia 13 de Maio de 1809 no Rio de 

Janeiro a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia. Este ato assinalou o nascimento 

das Polícias Militares no Brasil. A Força Policial criada (Guarda) era subordinada ao 

Governador das Armas da Corte, como Comandante de força militar e sujeita ao 

intendente geral como Autoridade Policial, a partir implantava-se no Brasil a 

característica policial militar que permaneceria até os dias de hoje.  

A Polícia Militar do Paraná foi criada como uma unidade de Caçadores, em 10 

de agosto de 1854; com a denominação de Companhia de Força Policial. Tem por 

função primordial o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no 

Estado do Paraná. É Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro, e integra o 
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Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Brasil. Seus integrantes são 

denominados Militares do Estado, assim como os membros do Corpo de Bombeiros. 

O indivíduo ao ingressar na carreira Policial Militar, passa por um processo de 

ressocialização em que seu comportamento é modificado de acordo com as 

necessidades da Instituição, com muita disciplina, levando-o a um afastamento do 

contexto social externo à mesma. Esse processo gera uma alteração no 

comportamento dos indivíduos de forma que eles adotem uma postura pela 

ponderação, seriedade e formalidade. 

A atividade e o treinamento policial militar têm como objetivo promover 

atitudes totalmente voltadas para a organização e suas metas, impondo uma forma 

de vida caracterizada pela abnegação e pelo sacerdócio. Portanto, o trabalho policial 

militar tem se caracterizado por uma vida plena de sacrifícios, espírito de renúncia e 

silenciosa dedicação ao dever, elementos sem os quais não é possível levar a bom 

termo a nobre missão de dar proteção a sociedade. 

A rotina militar é uma atividade muito desgastante, estes profissionais 

trabalham no limite do esforço humano. Diante do perigo não podem ter medo, têm 

que lutar, não podem fugir, do contrário, prevaricam e são punidos. Isto gera fadiga 

no trabalhador que pode ser definida com um estado de diminuição reversível da 

capacidade funcional de um órgão, de um sistema ou do organismo como um todo, 

provocado por sobrecarga de trabalho.  

O estresse não é doença e sim uma tentativa de adaptação do organismo que 

lança mão de suas energias para lutar ou fugir. Contudo, o estresse passa a ser 

considerado patológico a partir do momento em que, esgotados os recursos 

internos, o indivíduo entra em sofrimento psíquico e é acometido por patologias 

decorrentes deste esgotamento. A ocorrência do estresse patológico pode resultar 

das mais variadas situações presentes no dia-a-dia, desde o trânsito nas grandes 

cidades até um ambiente de trabalho em uma fábrica, por exemplo, (GLINA & 

ROCHA, 2000). 

Para compreender o estresse ocupacional deve-se primeiro entender as 

diferentes concepções envolvidas no processo que leva até ele. Um fator 

estressante do trabalho é uma condição que exige a adaptação do funcionário. O 

desgaste no trabalho é outro fator, caracterizando uma provável reação negativa do 

funcionário a um fator estressante, como ansiedade, frustração ou sintomas físicos 

como dores de cabeça, de estômago, tonturas (PINOTTI, 2006). 
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Jex-Beehr apud Pinotti (2006) dividiram os tipos de desgaste em três 

categorias: reações psicológicas, reações físicas e reações comportamentais. As 

reações psicológicas envolvem respostas emocionais, tais como ansiedade, 

frustração, raiva e insatisfação no trabalho. As reações físicas incluem sintomas 

como dores de cabeça, problemas digestivos, tontura, taquicardia, problemas 

estomacais, entre outras. As reações comportamentais são respostas a fatores 

estressantes e se caracterizam por acidentes, cansaço excessivo, vontade de fugir 

de tudo, dúvidas sobre si próprio e irritabilidade excessiva. 

 

2.1.1  A Síndrome de Burnout 

 

          O termo "Síndrome de Burnout" foi desenvolvido na década de setenta, nos 

Estados Unidos por Freunderberger (1974). Ele observou que muitos voluntários 

com os quais trabalhava, apresentavam um processo gradual de desgaste no humor 

e ou desmotivação. Geralmente, esse processo durava aproximadamente um ano, e 

era acompanhado de sintomas físicos e psíquicos que denotavam um particular 

estado de estar "exausto". O termo Burnout é uma composição de burn=queima e 

out=exterior, sugerindo assim que a pessoa com esse tipo de estresse consome-se 

física e emocionalmente, passando a apresentar um comportamento agressivo e 

irritadiço (GUIMARÃES & CARDOSO, 2008). 

           Posteriormente, a psicóloga social CHRISTINA MASLACH (1981, 1984, 1986) 

estudou a forma como as pessoas enfrentavam a estimulação emocional em seu 

trabalho, chegando a conclusões similares às de Freunderberger. Ela estava 

interessada nas estratégias cognitivas denominadas despersonalização. Estas 

estratégias se referem a como os profissionais da saúde (enfermeiras e médicos) 

misturam a compaixão com o distanciamento emocional, evitando o envolvimento 

com a enfermidade ou patologia que o paciente apresenta e utilizando a 

"desumanização em defesa própria", isto é, o processo de proteger-se a si mesmo 

frente a situações estressoras, respondendo aos pacientes de forma 

despersonalizada (GUIMARÃES & CARDOSO, 2008). 

 O conceito da Síndrome de Burnout se desenvolveu nos anos setenta, a partir 

da suposição de que existe uma tendência individual na sociedade moderna a 

incrementar a pressão e estresse ocupacional, sobretudo nos serviços sociais. Os 

profissionais ligados ao atendimento de pessoas doentes, necessidade ou carência 
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material deveriam resolver mais problemas e, portanto, se produziria neles um 

conflito entre a mística profissional, a satisfação ocupacional e a responsabilidade 

frente ao cliente (CHERNISS, 1980). 

 Maslach & Schaufeli (1993), descreveram a Síndrome de Burnout sob três 

dimensões, o cansaço emocional ou esgotamento emocional, que se refere às 

sensações de sobre esforço e fastio emocional que se produz como consequência 

das contínuas interações que os trabalhadores devem manter com os clientes e 

entre eles. A despersonalização que supõe o desenvolvimento de atitudes cínicas 

frente às pessoas a quem os trabalhadores prestam serviço. Gil Monte & Peiró 

(1997) especificam que esta dimensão se associa com o excessivo distanciamento 

frente a pessoas, silêncio, uso de atitudes despectivas e tentativas de culpar aos 

usuários pela própria frustração. Reduzida realização pessoal que também levaria à 

perda de confiança na realização pessoal e à presença de um autoconceito 

negativo.  

O esgotamento emocional representa a dimensão da tensão principal, que 

pode originar a Síndrome de Burnout, como a despersonalização expressa, o 

contexto interpessoal onde se desenvolve o trabalho do sujeito e a diminuição das 

conquistas pessoais, incluindo a auto-avaliação que o indivíduo realiza de seu 

desempenho ocupacional e pessoal. Portanto, a síndrome seria uma consequência 

de eventos estressantes que predispõem o indivíduo a vivenciá-la, ao mesmo tempo 

seria necessário a presença de uma “interação” trabalhador-cliente, intensa e/ou 

prolongada para que o sintoma se produza (GUIMARÃES & CARDOSO, 2008). 

O processo de desenvolvimento da Síndrome de Burnout é individual, sua 

evolução pode levar anos e até mesmo décadas. Seu surgimento é paulatino, 

cumulativo, com incremento progressivo em severidade não sendo percebido pelo 

indivíduo, que geralmente se recusa a acreditar estar acontecendo algo de errado 

com ele (CARLLOTO, 2002). 

O trabalhador portador da Síndrome de Burnout apresenta como sintomas, 

esgotamento emocional, com diminuição e perda de recursos emocionais, 

despersonalização ou desumanização, que consiste no desenvolvimento de atitudes 

negativas, de insensibilidade ou de cinismo para com outras pessoas no trabalho ou 

no serviço prestado além de sintomas físicos de estresse, tais como cansaço e mal 

estar geral (CODO, 2002). 

São comuns manifestações emocionais do tipo, falta de realização pessoal, 
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tendências a avaliar o próprio trabalho de forma negativa, vivências de insuficiência 

profissional, sentimentos de vazio, esgotamento, fracasso, impotência, baixa auto-

estima.  São frequentes, irritabilidade, inquietude, dificuldade para a concentração, 

baixa tolerância à frustração, comportamento paranóides e/ou agressivos para com 

os clientes, companheiros e com a família. As manifestações físicas derivadas de 

qualquer tipo de estresse típico na Síndrome de Burnout podem resultar em 

Transtornos Psicossomáticos. Estes, normalmente se referem à fadiga crônica, 

frequentes dores de cabeça, problemas com o sono, úlceras digestivas, hipertensão 

arterial e outras desordens gastrintestinais, perda de peso, dores musculares e de 

coluna, alergias, etc. As manifestações comportamentais são caracterizadas por 

probabilidade de condutas aditivas e evitativas, consumo aumentado de café, álcool, 

fármacos e drogas ilegais, absenteísmo, baixo rendimento pessoal, distanciamento 

afetivo dos clientes e companheiros como forma de proteção do ego, aborrecimento 

constante, atitude cínica, impaciência e irritabilidade, sentimento de onipotência, 

desorientação, incapacidade de concentração, sentimentos depressivos, são 

frequentes conflitos interpessoais no ambiente de trabalho e dentro da própria 

família (CODO, 2002). 

 Cabe salientar, no entanto, que a Síndrome de Burnout é distinta das reações 

clássicas de estresse que está mais relacionado a uma fadiga psicológica, enquanto 

aquela envolve atitudes e condutas negativas com relação aos usuários, clientes, à 

organização e ao trabalho, o estresse aparece mais como uma relação particular 

entre uma pessoa e o seu ambiente. Diferencia-se da depressão por ser esta uma 

desordem afetiva decorrente de vários aspectos da vida das pessoas, enquanto que 

a síndrome de burnout está restrita ao ambiente de trabalho. 

 As reflexões e ações geradas devem visar à busca de alternativas para 

possíveis modificações, não só na esfera microssocial de seu trabalho e de suas 

relações interpessoais, mas também na ampla gama de fatores 

macroorganizacionais que determinam aspectos constituintes da cultura 

organizacional e social na qual o sujeito exerce sua atividade profissional 

(CARLOTTO, 2002).   

  Silveira et al (2005) consideram necessário compreender melhor os fatores 

que podem contribuir para o desgaste emocional, para o sentimento de não-

realização diante do trabalho, bem como para o processo de despersonalização que, 

porventura, possam ser experimentados pelo trabalhador. Investigar em que medida 
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certas particularidades do trabalho, em maior ou menor grau, contribuem para as 

diferentes síndromes vinculadas às atividades laborativas, podem fundamentar um 

avanço na implementação de políticas de prevenção e tratamento mais eficazes. 

 

 

3. METODOLOGIA  

 

No desenvolvimento deste trabalho foram tecidas algumas reflexões sobre a 

atividade do Policial Militar apresentando na fundamentação teórica um capítulo 

sobre a Profissão Policial Militar x Síndrome de Burnout, outro capitulo sobre o 

Estresse Ocupacional e Síndrome de Burnout. O caminho metodológico descreve os 

meios e métodos utilizados para a realização desta pesquisa. Na seqüência 

apresento a discussão dos dados buscando compreendê-los através da 

interpretação e validação dos achados encontrados. A análise foi realizada 

permeando ações que permitiram prevenir e atenuar a ocorrência da Síndrome de 

Burnout e contribuir com a melhoria da Saúde do Trabalhador Policial. Por último 

foram traçadas algumas considerações sobre a pesquisa desenvolvida, procurando 

elucidar a compreensão do tema. Neste sentido consideramos a metodologia, como 

o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade 

(MINAYO, 1999). 

Para serem atingidos os objetivos abordados neste estudo foi necessário que 

se desenvolvesse uma pesquisa utilizando o método bibliográfico-exploratório. 

(LAKATOS & MARCONI, 1991).    

   

3.1 TÉCNICAS DE COLETAS DE DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados 22 artigos, sendo 2 internacionais e 20 nacionais. As 

pesquisas analisadas foram publicadas nos seguintes periódicos eletrônicos: 

Repositório científico de acesso aberto de Portugal, Revista Metodista, Revista 

Ciência e Saúde Coletiva, Revista  InterAçãoPsy, Revista Conexão Ciência e 

Revista Âmbito Jurídico.  Todos indexados a base de dados eletrônicos Scientific 

Eletronic Library Online - SCIELO. E ainda dados encontrados nas páginas on-line 

da: Escola de Governo do Paraná, UNESUL, PUC/MS, PUC/PR, UFU e  PMPR. 
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 A tabela 1 traz a relação dos Estados/Países onde os artigos foram 

produzidos e publicados. 

Tabela I – Relação dos Estados/Países de origem dos artigos sobre a Síndrome 
de Burnout em Policiais, no período de 2006 – out/2012, nos periódicos on-line. 
___________________________________________________________________
______ Nome do Estado/País    Nº artigos encontrados  % 
___________________________________________________________________
______ 
Alagoas      01   4,5   
Bahia       01   4,5  
Distrito Federal     01   4,5    
Espírito Santo     01   4,5   
Mato Grosso do Sul     02    9    
Minas Gerais      03   14   
Pará       02    9 
Paraná      02    9   
Portugal      02    9    
Rio de Janeiro     02    9  
Rio Grande do Norte    01   4,5 
Rio Grande do Sul     01   4,5 
Santa Catarina     01   4,5 
Sergipe      01   4,5 
Tocantins      01   4,5  
     
Total        22   100 
___________________________________________________________________
______ 

Fonte: Jeferson, 2012 (artigos utilizados na pesquisa conforme referências).       

  
  
 Dentre os estados brasileiros com maior produção científica sobre a Síndrome 

de Burnout em policiais estão: Minas Gerais (14%), seguido dos Estados de: Mato 

Grosso do Sul, Pará, Paraná e Rio de Janeiro, cada um destes com (9%) dos artigos 

encontrados. Portugal aparece com 2 artigos internacionais (9%) da produção 

científica pesquisada sobre este tema. Ainda destacam-se nesta produção os 

Estados de: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, cada um com  4,5% do 

total de artigos pesquisados. As pesquisas foram desenvolvidas em sua maioria nas 

cidades de origem dos artigos. 

 A pesquisa ocorreu por preferência dos autores, em artigos publicados na 

língua portuguesa, pela maior familiaridade com este idioma e pelo curto período de 

tempo (outubro/novembro13) disponível para a realização desta pesquisa. 
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  A tabela 2, demonstra que os estudos realizados descreveram  em sua 

maioria a presença de estresse ocupacional nos  Policiais Militares (64%), seguidos 

pelos Policiais Civis (13,5%) e Bombeiros Militares (9%), três dos artigos analisados 

abordavam todos estes profissionais em conjunto (13,5%). Todos estes artigos 

comprovam que o serviço militar é desgastante, descrevem que estes profissionais 

estão entre os que mais sofrem de estresse, pois estão constantemente expostos ao 

perigo e à agressão, devendo frequentemente intervir em situações de problemas 

humanos de muito conflito e tensão (COSTA et al, 2007). 

 

Tabela II – Relação dos Profissionais mais estudados nos artigos sobre 
Síndrome de Burnout em Policiais, publicados no período de 2006 – out/2012. 
___________________________________________________________________
______ Profissionais   Nº de artigos com abordagem           
% 
___________________________________________________________________
______ 
Bombeiros Militares     02    9   
Policiais Civis     03             13,5 
Policiais Militares     14             64  
Outros      03             13,5         
     
Total       22              100 
___________________________________________________________________
______ 

Fonte: Jeferson, 2013 (artigos utilizados na pesquisa conforme referências).       

  

  As análises permitem concluir que o estresse ocupacional ocorre entre todos 

os militares, em todos os postos hierárquicos, porém nenhum estudo apontou 

presença da Síndrome de Burnout na tropa, mas sim baixos níveis de sintomas 

físicos e predominância do estresse ocupacional na fase de resistência, indicando 

que ainda é possível o desenvolvimento de ações preventivas por parte da 

organização militar. 

 Segundo Dejours (1992): “Do choque entre um indivíduo dotado de uma 

história personalizada, e a organização do trabalho portadora de uma injunção 

despersonalizante, emergem uma vivência e um sofrimento...”. O sofrimento emerge 

quando a relação homem-organização está bloqueada, ou seja, quando o indivíduo 

usou todas as suas faculdades, sejam elas intelectuais, psicoafetivas, de 

aprendizagem ou de adaptação, para tentar diminuir a frustração sentida. 
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 O estresse ocupacional no militar ocorre pela presença de um conjunto de 

fatores, entre eles: excessiva carga de trabalho, horários rigorosos, repreensões, 

demandas pessoais frustradas, precárias condições de trabalho, relações 

socioprofissionais inadequadas, violência no trabalho, assédio moral, baixos 

salários, dificuldade de obter promoções dentro da carreira militar, cobrança 

excessiva por parte da população, culpabilização pela violência na sociedade devido 

a criminalidade crescente, desgaste da rotina de trabalho, baixo efetivo para atender 

as demandas da  sociedade, frustração por parte do efetivo por não conseguir 

atender a demanda excessiva de trabalho.  

 A organização militar como um todo sofre repercussões devido o adoecimento 

por estresse no ambiente de trabalho, tais como: presenteísmo (o profissional está 

presente, mas apresenta baixa produtividade no trabalho), aumento nos acidentes 

de trabalho, aumento das transgressões, deterioração do rendimento, perda de 

responsabilidade e interesse, precarização das relações socioprofissionais, cansaço 

físico e emocional, improdutividade, transtornos alimentares e/ou do sono, 

alterações comportamentais (agressividade, irritabilidade, ansiedade), baixa 

concentração, uso abusivo de álcool e drogas, absenteísmo. 

 Sabendo que ainda são possíveis ações preventivas por parte da organização 

militar, sugerimos algumas estratégias de enfrentamento: a) aplicação de um efetivo 

programa de diagnóstico, orientação e controle do estresse, bem como de 

identificação dos eventos estressores, presentes no dia-a-dia dos policiais, através 

de check-up médico e psicológico anual; b) a implementação de um programa de 

atividade física, esporte, ioga e lazer; c) a construção ou recuperação de espaços 

adequados a essas práticas; d) o aumento do número de policiais, principalmente de 

soldados, a fim de evitar a sobrecarga de trabalho (mais de 40 horas de trabalho 

semanais).  

 

 

 4.  RESULTADOS 

  

Foi constatado que é impossível evitar esse estresse, mas é possível 

conhecê-lo e controlá-lo. Neste sentido, concordo com Lipp (1996) quando afirma 

que: “Se o estresse for compreendido e controlado pode ser útil ao ser humano e 
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contribui para o seu sucesso e bem estar. Quando excessivo ou mal controlado 

torna a vida demasiadamente difícil”. Assim sendo, quando o trabalhador é capaz de 

utilizar estratégias adequadas, o estresse poderá ser positivo, auxiliando-o a 

enfrentar melhor o desgaste da sua vida profissional. 

 Um dos principais métodos para prevenir a Síndrome de Burnout, é enfatizar 

a promoção dos valores humanos no ambiente de trabalho e adotar valores mais 

orientados para a coletividade, em oposição aos valores mais individualistas.  Se 

quisermos não somente ‘sobreviver’ no trabalho e sim fazer do trabalho uma fonte 

de saúde e realização cabe a cada um de nós, iniciarmos um processo de mudança 

pessoal e institucional, com propostas construtivas e participativas, ou, se os nossos 

ambientes são mais fechados e resistentes, administrar a própria saúde e buscar 

aliados para iniciar um movimento que leve a construção de espaços mais saudáveis 

no contexto de trabalho (SARRIERA, 2004).        

   

   

5.  CONCLUSÃO 

 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho compreendi que a Síndrome de 

Burnout é um desgaste, tanto físico como mental, em que o indivíduo pode se 

exaurir física e psicologicamente, em função do excessivo esforço que faz para 

responder às constantes solicitações de energia, força ou recursos, afetando 

diretamente a sua qualidade de vida como indivíduo e, consequentemente, interferir 

negativamente no trabalho.  

 O ato de trabalhar por si só, não implica mal a alguém, contudo, o excesso de 

trabalho, as condições organizacionais injustas, imorais e, as perniciosas relações 

no trabalho é que impõem sofrimento. O cansaço físico ou mental pode fazer parte, 

do cotidiano de um trabalho, entretanto, não sob características comprometedoras 

da saúde do trabalhador, ao ponto que se tornem crônicos.  

 Durante o período proposto para a realização deste estudo (2006 a out/2013), 

foram encontrados 22 artigos on-line, sendo 02 internacionais e 20 nacionais, cujas 

temáticas abordavam questões sobre a Síndrome de Burnout em policiais. 

Constatamos um aumento crescente da produção científica sobre a Síndrome de 
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Burnout a partir do ano 2010, com maior publicação de artigos (73%) nos últimos 

dois anos pesquisados (2011-2013), o que reflete uma preocupação real com as 

pessoas que estão adoecendo nos ambientes de trabalho, contribuindo para que a 

saúde e o bem estar do indivíduo sejam constantemente avaliados e preservados.  

 Observou-se, no levantamento de registros literários, que a preocupação com 

a Síndrome de Burnout nos ambientes organizacionais atinge proporções 

globalizadas.  Existe hoje grande preocupação com a qualidade de vida de 

profissionais nas diversas áreas do conhecimento. Busca-se sempre oferecer ao 

trabalhador boas condições de trabalho, propiciando ao ser humano uma qualidade 

de vida digna que não prejudique sua saúde e muito menos comprometa sua 

velhice. É importante saber evitar os grandes males decorrentes do trabalho, entre 

os quais o estresse e a Síndrome de Burnout (CHIMINAZZO, 2007).  

Atualmente, o tema estresse é bastante recorrente, sendo o centro de diversas 

discussões relacionadas à saúde. Grande parte da população trabalhadora sofre em 

decorrência do estresse ocupacional, ou seja, em decorrência de fatores negativos 

originários do ambiente de trabalho.    

 A sociedade exige e necessita de policiais competentes e honestos, 

comprometidos com os ideários da organização a que pertencem, esses 

profissionais precisam ser acompanhados e melhor avaliados no que tange às suas 

condições de saúde, principalmente aos aspectos psicossomáticos, onde ha variável 

estresse tem um enorme poder de destruição da capacidade de trabalho destes 

indivíduos (COSTA, et al, 2007). As limitações deste estudo foram a falta de 

pesquisas voltadas para o diagnóstico do estresse de forma global, pessoal e 

clínico, em policiais no Brasil. A maioria dos estudos analisados foram realizados 

utilizando instrumentos que não foram criados especificamente para esse tipo de 

profissionais. Estudos futuros devem focar o estresse ocupacional em policiais 

através de instrumentos específicos para este diagnóstico. 

Acredito ter atingido os objetivos propostos e espero que esta pesquisa possa 

contribuir com novas perspectivas de análise sobre a Síndrome de Burnout nos 

profissionais militares. Entendemos que a busca pelas causas dos problemas de 

saúde dos trabalhadores e a nossa tomada de consciência, diante da complexidade 

do ser e do saber, fornecem subsídios para o aprimoramento profissional e geram 

maior capacidade de atendimento a saúde dos trabalhadores. 
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