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Resumo: O tema qualidade de vida tem-se destacado, não só pelos aspectos físicos e psicológicos, 

mas por toda sua abrangência e importância na sociedade moderna. Dessa forma, através de 

instrumentos é possível inferir o nível de qualidade de vida, possibilitando a geração de 

mudanças de hábitos, que podem resultar em melhoria na satisfação e bem-estar. Esse estudo 

objetiva avaliar os níveis de qualidade de vida dos policiais militares que trabalham nas ruas do 

município de Marabá, Pará. Foi utilizado a aplicação do questionário validado pela Organização 

Mundial da Saúde para Qualidade de Vida, o WHOQOL-bref à 78 policiais militares em 

atividade no munícipio. Os resultados mostraram, que de maneira geral, os policiais referiram 

como positiva a percepção de sua qualidade de vida (49.9%), referente a primeira pergunta do 

questionário. No entanto, quando questionados sobre a qualidade de sono, 38.5% classificaram 

negativamente. Além disso, muitos policiais relataram sentimentos negativos, como ansiedade e 

depressão, sendo que 42.3% afirmaram que sentiam algumas vezes, 19.3% frequentemente e 

17.8% muito frequentemente. Isso denota que, embora estejam qualificando positivamente, 

mostram uma baixa percepção quanto a própria qualidade de vida. Nesse sentido, proporcionar 

subsídios quanto a valorização salarial, jornadas de trabalho menos extenuantes e valorizar a 

prática de exercícios físicos é fundamental para o aumento dos níveis de qualidade de vida desses 

profissionais. 

Palavras-chave: Qualidade de vida. Policiais. Ambiente de trabalho. Estresse ocupacional. 

Saúde. 

 

EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF MILITARY POLICE OFFICERS 

WORKING IN THE MUNICIPALITY OF MARABA, PARÁ 

 

Abstract: The quality of life theme has been highlighted, it is not only for physical and 

psychological issues, but also for the full extent and importance in modern society. In this way, 

through instruments it is possible to infer the level of quality of life, allowing the generation of 

habits changes, which can result in improvement in satisfaction and well-being. This study aims to 
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evaluate the quality of life levels of military police officers working in the streets of the 

municipality of Marabá, Pará. The WHOQOL-bref questionnaire validated by the World Health 

Organization for Quality of Life was applied to 78 military police officers active in the 

municipality. The results showed that, in general, the police reported positive perception of their 

quality of life (49.9%), regarding first question in the questionnaire. However, when asked about 

sleep quality, 38.5% rated negatively. In addition, many police officers reported negative feelings, 

such as anxiety and depression, with 42.3% reporting that they felt sometimes, 19.3% frequently 

and 17.8% very often. This indicates that, although they are qualifying positively, they show a low 

perception about the quality of life itself. That way, providing subsidies regarding salary 

valorization, less strenuous working hours and valuing the practice of physical exercises is 

fundamental for raising the quality of life of these professionals.  

Keywords: Quality of life. Police officers. Work Environment. Occupational stress. Health. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu Qualidade de Vida (QV) como a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos 

quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Logo, 

vislumbra-se que o conceito é diverso, variando de pessoa para pessoa, principalmente quando se 

tratam de realizações, objetivos e expectativas. Todavia, existem pontos comuns e universais, 

chamados domínios, como o bem-estar físico, psicológico, relações sociais, o ambiente, nível de 

independência, crenças pessoais ou religiosidades (FLECK et al., 2000).  

Dessa forma, entre os trabalhadores laborais, os policiais militares estão sujeitos a 

condições de trabalho com altos níveis de estresse, sentimento de insegurança, medo e 

vulnerabilidade (ALMEIDA et al., 2016). Esses e outros fatores, somados, formam a percepção 

de qualidade de vida e saúde destes profissionais. No Brasil, o número de policiais militares 

(PMs) mortos é alarmante, já que em 2014 houve um aumento de 37% em relação a 2013. No 

estado do Pará, cerca de 1.969 policiais militares a cada 100 mil habitantes foram mortos em 

2014. Consoante a esses fatos, fica visível a presença de temores em policiais militares quanto a 

perspectivas, a médio e longo prazo, de seus serviços a sociedade, fato que direta ou 

indiretamente afeta a QV desses profissionais (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015).  

Outro estudo feito com policiais militares de quatro batalhões de Recife, constatou que 

59.9% declararam que o estresse do dia-a-dia é elevado ou excessivo. Aliada a condições de vida 

desfavoráveis como alimentação desregulada, pouca atividade física, dentre outras, demonstra a 
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necessidade de mudanças e de autoconhecimento desses profissionais, quanto aos seus hábitos e 

costumes que influenciam os seus níveis de qualidade de vida (ASFORA, 2004).  

Dessa forma, este trabalho objetiva analisar os níveis da qualidade de vida dos policiais 

militares do 4° batalhão da polícia militar, que trabalham nas ruas do município de Marabá, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Amostra 

 

Esta pesquisa trata-se de um estudo prospectivo, transversal, quantitativo com enfoque 

descritivo. A amostra foi constituída por 78 policiais do sexo masculino de um total de 115 do 4º 

Batalhão da Polícia Militar do município de Marabá, distribuídos entre cavalaria, patrulhamento 

ordinário, serviço de guarda e ronda ostensiva com apoio de motocicletas (ROCAM) e que 

voluntariamente aceitaram participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

2.2 Coleta de dados e análise de dados 

 

 Para a realização da coleta de dados foi utilizado o questionário validado pela OMS para 

Qualidade de Vida, o The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF). Esse 

Instrumento é composto por uma série de 26 questões ordenadas, sendo as duas primeiras sobre a 

qualidade de vida geral e 24 representando os domínios físico, social, psicológico e ambiental, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Após a coleta dos dados, os 

mesmos foram organizados, comparados, analisados e interpretados de acordo com as questões 

propostas e transcritos para o Microsoft Excel® 2016 para análise dos dados e construção de 

gráficos. Para tanto, utilizou-se uma análise quantitativa percentual referente aos resultados 

encontrados. 

2.3 Aspectos éticos   

 Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ensino Superior da Amazônia Reunida (FESAR) (Parecer: 2.268.342). Os procedimentos que 

foram utilizados obedeceram aos Critérios da Ética na Pesquisa, conforme resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, além de alinhado ao código de Nuremberg de 1949. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da pesquisa mostraram que dentre os 78 policiais que responderam o 

questionário sobre qualidade de vida, 100% eram homens, corroborado com os achados dos 

policiais da 2ª CIA do 10° Batalhão localizados nos municípios de Miguel Pereira e Paty de 

Alferes, Estado do Rio de Janeiro (GONÇALVES et al., 2012). Evidenciando que o militarismo 

ainda é uma organização com um universo predominantemente masculino.  

Quanto a primeira pergunta referente a como eles avaliam a própria QV, observa-se que 

25.6% classificam-na como “muito ruim” e “ruim”, ou seja, negativamente, e 44.9% como “boa” e 

“muito boa”, isto é, positivamente. Esses resultados corroboram com a percepção dos policiais de 

Belo Horizonte, Minas Gerais, em que a maioria considerara como positiva sua qualidade de vida. 

Além disso, tais achados podem estar relacionados com a baixa percepção dos policiais quanto a 

sentimentos de negatividade, dor e desconforto (FILHO et al., 2015).  

A Figura 1 refere-se ao domínio físico relacionada a satisfação com a qualidade do sono. 

Verifica-se que 35.9% dos policiais classificaram positivamente, ou seja, “satisfeito” e “muito 

satisfeito”. Entretanto, 38.5% classificaram como negativamente, isto é, “muito insatisfeito”, 

“insatisfeito”. Longas jornadas de trabalho, mudanças de turnos, podem prejudicar o ciclo 

circadiano, o que pode trazer prejuízos a esses policiais nas suas atividades laborais (DRAKE, 

2010). Problemas relacionados a falta de sono, pode estar relacionado a fatores como idade, falta 

de atividade física regular e também excesso de peso, podendo levar a aumento da fadiga, falta de 

concentração e estresse (GONÇALVES et al., 2012). 
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Por conseguinte, na Figura 2, referente ao domínio psicológico, pode-se observar que 

muitos policiais relataram sentimentos negativos, como ansiedade e depressão, sendo que 42.3% 

afirmaram que sentiam algumas vezes, 19.3% frequentemente e 17.8% muito frequentemente. 

Esses dados diferem da pesquisa que envolveu 316 policiais militares da região metropolitana de 

Belo Horizonte, Minas Gerais, que também foram avaliados pelo WHOQOL-bref, em que resultou 

em uma menor percepção desses profissionais a esses tipos de pensamento (FILHO et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro resultado apontado na Figura 3, refere-se ao domínio ambiental em relação a 

segurança física e proteção. Mais de 38% dos policiais militares classificaram como “nada” ou 

“muito pouca” a sensação de segurança e proteção, isto é, negativamente, contrastando com 21.6% 

que apresentaram uma postura positiva da mesma situação, ou seja, “bastante” ou 

“extremamente”. Resultados semelhantes foram encontrados no estudo realizado com policiais do 

interior do Estado de São Paulo, sugerindo a necessidade de melhorias quanto a segurança física e 

proteção desses profissionais (BRASIL e LOURENÇÃO, 2017). 
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A maioria dos policiais (64.2%), como consta na Figura 4, referente ao domínio ambiental, 

afirmou negativamente como “nada” ou “muito pouco”, quando se referem a possuírem dinheiro 

para satisfazer suas necessidades, e somente 3.8% responderam positivamente como “muito”. 

Assim como constatado na 3ª Companhia Independente da Organização Militar de Alagoas, a 

insatisfação com a remuneração pelos trabalhos realizados é substancial, e isso se tornou 

fundamental para que eles procurassem em trabalhos extras (fora da companhia militar) 

(CALHEIROS et al., 2013).  
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4. CONCLUSÕES 

 

Com essa pesquisa evidenciou-se que o militarismo ainda é uma organização com um 

universo predominantemente masculino. Com relação aos domínios de Qualidade de Vida 

analisados, o domínio ambiental apresentou os piores resultados, como observado nas questões 

referentes a segurança “física e proteção” e “recursos financeiros”. Quanto ao domínio físico, 

pode-se observar que os policiais não têm tido um descanso adequado com um sono e repouso 

satisfatório. E quanto aos sentimentos negativos do domínio psicológico, muitos desses policiais 

sofrem com sentimentos de ansiedade, desespero e depressão.  

Diante disso, é importante que estudos como este, possam subsidiar estratégias para a 

melhoria da QV dos policiais, sobretudo quanto a valorização salarial, adequação da jornada de 

trabalho, assistência médica e apoio psicossocial, preferencialmente no próprio ambiente de 

trabalho; além de incentivo a atividade física regular através de programas educativos promovidos 

pela própria corporação militar. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, D. M. et al. Satisfação no Trabalho dos Policiais Militares do Rio Grande do Sul: um 

Estudo Quantitativo. Psicologia: Ciência e Profissão. v. 36, n 4, p. 801-815, outubro/dezembro, 

2016.  

ASFORA, S.C. Qualidade de vida no trabalho de policiais militares da região metropolitana 

do recife. Dissertação (Mestrado em Administração). Recife: Universidade Federal de 

Pernambuco, 2004.  

BRASIL, V. P.; LOURENÇÃO, L. G. Qualidade de vida de policiais militares do interior do 

estado de São Paulo. Arquivos de Ciências da Saúde. v. 24, n. 01, p. 81-85, janeiro/março, 2017.  

CALHEIROS, D.S. et al. A qualidade de vida e os níveis de atividade física de policiais militares 

de Alagoas, Brasil. Revista Brasileira de Qualidade de Vida. v. 05, n. 03, p. 59-71, 

julho/setembro, 2013.  

DRAKE, C.L. The characterization and pathology of circadian rhythm sleep disorders. The 

Journal of family practice, v. 59, n. 01, p. 12-17, janeiro, 2010.  

FILHO, M.J.S. et al. Avaliação da qualidade de vida de policiais militares. Revista Brasileira de 

Ciências e Movimento. Brasília, v. 23, n. 04, p. 159-169, 2015.  



 
 

Os impactos da tecnologia na  
Educação, saúde e meio ambiente 

26 a 28 de setembro de 2018 

 

 

 

8 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 5, 2018. 

 

FLECK, M.P.A. et al. Aplicação da versão em português do instrumento de avaliação de 

qualidade de vida da organização mundial da saúde (WHOQOL-100). Revista de Saúde Pública; 

v. 03, n. 02, p. 178-183, abril, 2000.  

GONÇALVES, S.J.C. et al. Qualidade de vida dos policiais militares que atuam na área da 2ª cia 

do 10° batalhão militar. Revista Fluminense de Extensão. Vassouras, v. 02, n. 02, p. 53-76, 

julho/dezembro, 2012.  

PAGNAN, R. Mortes por policiais no país em um ano equivalem a um 11 de Setembro. Folha 

de S. Paulo. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1689789-mortes-

por-policiais-no-pais-em-um-ano-equivalem-a-um-11-de-setembro.shtml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Os impactos da tecnologia na  
Educação, saúde e meio ambiente 

26 a 28 de setembro de 2018 

 

 

 

9 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 5, 2018. 

 

Continuação do Parecer: 2.268.342  

 

Considerações Finais a critério do CEP:  

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  

 

Situação do Parecer:  

Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP: 

 Não 

 
 
 
 
  


