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INTRODUÇÃO 
 

 
 

No ano de 2008, a Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP deu início ao 

Projeto Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Publica, no investimento 

de uma política de valorização profissional. Este projeto está inserido no Sistema Único de 

Segurança Pública – SUSP, com foco no processo de modernização e valorização de policiais e foi 

instituído pela Instrução Normativa GAB/MJ 01/2010, de 26 de fevereiro de 2010, publicado no 

D.O.U de 12 de março de 2010, visando o fomento de políticas permanentes, de caráter 

educativo, preventivo e reparador, nas áreas de saúde física e mental, suporte ao profissional, 

gestão de recursos humanos e materiais e fortalecimento da imagem institucional. Nesse 

processo, a SENASP também investiu em ações como o Mapeamento dos Programas de Atenção 

à Saúde e Qualidade de Vida nas Instituições Estaduais de Segurança Pública; na criação do Guia 

de Ações: valorizando o profissional de segurança pública, dentre outros projetos. 

Neste contexto, ainda no ano de 2008, foram pactuados 10 convênios pelo Fundo 

Nacional de Segurança Pública (FNSP), sendo que 9 destes foram consolidados nos Estados do 

Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e 

Tocantins. Estes convênios visam à estruturação de Núcleos Integrados de Atenção 

Biopsicossocial no âmbito das Instituições de Segurança Pública Estaduais através da aquisição 

de materiais permanentes e da realização de mapeamentos das fontes estressoras em 

decorrência da execução da atividade, bem como a capacitação de sua equipe técnica de saúde.  

A meta dos projetos abrangem a estruturação do Núcleos Integrados de Atenção 

Biopsicossocial, o mapeamento de fontes estressoras no contexto do trabalho e níveis de 

estresse dos profissionais, a capacitação das equipes envolvidas sobre o tema em questão e a 

implementação de estratégias de intervenção de acordo com os resultados do mapeamento, 

conforme apresentado abaixo para cada um dos Estados.  
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M
a 
t 
o 
g 
r 
o 
s 
s 
o 

1. Estruturação do Núcleo de Atenção à Saúde da Secretaria de 
Justiça e de Segurança Pública por meio da aquisição de 
equipamentos, mobiliário e materiais para estruturação do 
Núcleo de Estudos, Prevenção e Gerenciamento do Estresse. 
 

3. Realização de mapeamento das principais fontes de estresse 
ocupacional nos órgãos e instituições da Sejusp/MT; 
 

2. Realização de Palestras de Sensibilização em cada órgão e 
Instituição participante da Sejusp/MT com o objetivo de 
construir um quadro explicativo demonstrando os impactos do 
estresse sobre a saúde; as possíveis fontes de estresse 
decorrentes da organização e das condições de trabalho e 
relações socioprofissionais; e oferecer subsídios para o 
desenvolvimento de ações preventivas e de combate ao estresse; 
 

8. Produção de relatórios sobre a abrangência, a eficácia e o 
resultado dos projetos, tendo como referência a ação 
transformadora alcançada.   
 

6. Realização de Campanhas Sensibilizadoras para Prevenção e 
Manejo do Estresse. 
 

5. Realização de Jornadas/Fóruns de Capacitação de 
profissionais dedicados às atividades de Prevenção e Manejo do 
Estresse. 
 

4. Instrumentalização dos profissionais do Núcleo de Atenção à 
Saúde da Secretaria de Justiça e de Segurança Pública para 
prevenção e gerenciamento do estresse; 
 

7. Desenvolvimento de Programas de Prevenção e Controle do 
Estresse. 
 

P
a 
r 
a 
í 
b
a 

1. Estruturação do Núcleo de Estudos, Prevenção e Gerenciamento 
do Estresse por meio da Aquisição de equipamentos, mobiliário e 
materiais. 
 

3. Realização de mapeamento das principais fontes de estresse 
ocupacional nas Instituições de Segurança Pública estaduais; 
 

2. Realização de Palestras de Sensibilização em cada Corporação 
participante com o objetivo de construir um quadro explicativo 
demonstrando os impactos do estresse sobre a saúde; as possíveis 
fontes de estresse decorrentes da organização e das condições de 
trabalho e relações socioprofissionais; e oferecer subsídios para o 
desenvolvimento de ações preventivas e de combate ao estresse: 
 

8. Produção de relatórios sobre a abrangência, a eficácia e o 
resultado dos projetos, tendo como referência a ação 
transformadora alcançada.  
 

6. Realização de Campanhas Sensibilizadoras para Prevenção e 
Manejo do Estresse. 
 

5. Realização de Jornadas/Fóruns de Capacitação de profissionais 
dedicados às atividades de Prevenção e Manejo do Estresse.. 
 

4. Instrumentalização dos profissionais dos Núcleos de Atenção à 
Saúde das Instituições para prevenção e gerenciamento do estresse;  
 

7. Desenvolvimento de Programas de Prevenção e Controle do 
Estresse. 
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P 
i 
a
u 
í 

1. Estruturação do Núcleo de Estudo, Prevenção e Gerenciamento 
do Estresse por meio da aquisição de equipamentos, mobiliário e 
materiais; 
 

3. Realização de mapeamento das principais fontes de estresse 
ocupacional nas Instituições de Segurança Pública do Estado do 
Piauí; 
 

2. Realização de Palestras de Sensibilização em cada Corporação 
participante com o objetivo de construir um quadro explicativo 
demonstrando os impactos do estresse sobre a saúde; as possíveis 
fontes de estresse decorrentes da organização e das condições de 
trabalho e relações socioprofissionais; e oferecer subsídios para o 
desenvolvimento de ações preventivas e de combate ao estresse; 
 

8. Produção de relatórios sobre a abrangência, a eficácia e o 
resultado dos projetos, tendo como referência a ação 
transformadora alcançada. 
 

6. Realização de Campanhas Sensibilizadoras para Prevenção e 
Manejo do Estresse. 
 

5. Realização de Jornada/Fórum de Capacitação de profissionais 
dedicados às atividades de Prevenção e Manejo do Estresse 
 

4. Instrumentalização dos profissionais dos Núcleos de Atenção à 
Saúde das Instituições para prevenção e gerenciamento do estresse; 
 

7. Desenvolvimento de Programas de Prevenção e Controle do 
Estresse. 
 

R 
i 
o 
  

G 
r 
a 
n 
d 
e 
 

 d 
o 
  

N 
o 
r 
t 
e 

1 – Estruturação do Núcleo de Prevenção e Gerenciamento de 
Estresse; 

3 – Mapeamento das fontes de estresse; 

2 – Palestras de sensibilização; 

6 - Campanhas de sensibilização; 

5 –Jornada/Fórum de capacitação de profissionais de atenção em 
saúde coletiva;  

4 - Instrumentalização 

7 – Programa de prevenção e controle de estresse.  
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R
o
n
d
ô
n 
i 
a 

1. Estruturação do Núcleo de Atenção à Saúde por meio da 
aquisição de equipamentos, mobiliário e materiais 
 

3. Realização de mapeamento das principais fontes de estresse 
ocupacional nas Instituições de Segurança Pública estaduais; 
 

2. Realização de Palestras de Sensibilização em cada Corporação 
participante com o objetivo de construir um quadro explicativo 
demonstrando os impactos do estresse sobre a saúde; as possíveis 
fontes de estresse decorrentes da organização e das condições de 
trabalho e relações socioprofissionais; e oferecer subsídios para o 
desenvolvimento de ações preventivas e de combate ao estresse; 
 

8. Produção de relatórios sobre a abrangência, a eficácia e o 
resultado dos projetos, tendo como referência a ação 
transformadora alcançada 
 

6. Realização de Campanhas Sensibilizadoras para Prevenção e 
Manejo do Estresse. 
 

5. Realização de Jornadas/Fóruns de Capacitação de profissionais 
dedicados às atividades de Prevenção e Manejo do Estresse. 
 

4. Instrumentalização dos profissionais dos Núcleos de Atenção à 
Saúde das Instituições para prevenção e gerenciamento do estresse; 
 

7. Desenvolvimento de Programas de Prevenção e Controle do 
Estresse. 
 

R
o 
r 
a 
i

m
a 

1. Estruturação do Núcleo de Estudos, Prevenção e Gerenciamento 
do Estresse por meio da aquisição de equipamentos, mobiliário e 
veículo. 
 

3. Realização de mapeamento das principais fontes de estresse 
ocupacional nas Instituições de Segurança Pública do estado de 
Roraima; 
 

2. Realização de Palestras de Sensibilização em cada Corporação 
participante com o objetivo de construir um quadro explicativo 
demonstrando os impactos do estresse sobre a saúde; as possíveis 
fontes de estresse decorrentes da organização e das condições de 
trabalho e relações socioprofissionais; e oferecer subsídios para o 
desenvolvimento de ações preventivas e de combate ao estresse; 
 

8. Produção de relatórios sobre a abrangência, a eficácia e o 
resultado dos projetos, tendo como referência a ação 
transformadora alcançada.  
 

6. Realização de Campanhas Sensibilizadoras para Prevenção e 
Manejo do Estresse. 
 

5. Realização de Jornadas/Fóruns de Capacitação de profissionais 
dedicados às atividades de Prevenção e Manejo do Estresse. 
 

4. Instrumentalização dos profissionais dos Núcleos de Atenção à 
Saúde das Instituições para prevenção e gerenciamento do estresse;  
 

7. Desenvolvimento de Programas de Prevenção e Controle do 
Estresse. 
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S 
a 
n 
t 
a 
 

C 
a 
t 
a 
r 
i 
n 
a 

1. Realização de Palestras de Sensibilização em cada Corporação 
participante com o objetivo de construir um quadro explicativo 
demonstrando os impactos do estresse sobre a saúde; as possíveis 
fontes de estresse decorrentes da organização e das condições de 
trabalho e relações socioprofissionais; e oferecer subsídios para o 
desenvolvimento de ações preventivas e de combate ao estresse;. 
 

3. Instrumentalização dos profissionais dos Núcleos de Atenção à 
Saúde das Instituições para prevenção e gerenciamento do estresse; 
 

2. Realização de mapeamento das principais fontes de estresse 
ocupacional nas Instituições de Segurança Pública estaduais; 
 

8. Aquisição de equipamentos, mobiliário e materiais para 
estruturação do Núcleo de Estudo, Prevenção e Gerenciamento do 
Estresse. 
 

6. Desenvolvimento de Programas de Prevenção e Controle do 
Estresse. 
 

5. Realização de Campanhas Sensibilizadoras para prevenção e 
manejo do estresse 
 

4. Realização de Jornada/Fórum de Capacitação de profissionais 
dedicados às atividades de Prevenção e Manejo do Estresse. 
 

7. Produção de relatórios sobre a abrangência, a eficácia e o 
resultado dos projetos, tendo como referência a ação 
transformadora alcançada.  
 

S 
e 
r 
g 
i 
p 
e 

1. Núcleo para implantação do Programa de 
Prevenção e Gerenciamento de Estresse 
 

2. Palestras de sensibilização 
 

3. Mapeamento das fontes de estresse 
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T 
o 
c 
a 
n 
t 
i 
n 
s 

1. Realização de Palestras de Sensibilização em cada Corporação 
participante com o objetivo de construir um quadro explicativo 
demonstrando os impactos do estresse sobre a saúde; as possíveis 
fontes de estresse decorrentes da organização e das condições de 
trabalho e relações socioprofissionais; e oferecer subsídios para o 
desenvolvimento de ações preventivas e de combate ao estresse; 
 

3. Instrumentalização dos profissionais dos Núcleos de Atenção à Saúde 
das Instituições para prevenção e gerenciamento do estresse; 
 

2. Realização de mapeamento das principais fontes de estresse 
ocupacional nas Instituições de Segurança Pública estaduais; 
 

8. Aquisição de equipamentos, mobiliário e materiais para estruturação 
do Núcleo de Estudos, Prevenção e Gerenciamento do Estresse. 
 

6. Desenvolvimento de Programas de Prevenção e Controle do Estresse. 
 

5. Realização de Campanhas Sensibilizadoras para Prevenção e Manejo 
do Estresse. 
 

4. Realização de Jornadas/Fóruns de Capacitação de profissionais 
dedicados às atividades de Prevenção e Manejo do Estresse. 
 

7. Produção de relatórios sobre a abrangência, a eficácia e o resultado 
dos projetos, tendo como referência a ação transformadora alcançada. 
 

9. Especialização de profissionais da saúde lotados nas diversas 
unidades, que atendem diretamente os policiais e bombeiros, para 
trabalhar com programas institucionais de prevenção e atenção à Saúde 
mental. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

Os convênios realizados nos 9 Estados findaram em dezembro de 2010, e, dentre suas 

atividades, foi previsto a produção de um Relatório de mapeamento das principais fontes 

geradoras de estresse ocupacional nos órgãos estaduais de segurança pública, bem como dados 

sobre a execução das propostas. Tratando-se de informações de saúde em segurança pública e 

da prevalência de adoecimentos em seus profissionais, tais documentos visavam oferecer 

subsídios para ações durante e decorrentes do convênio, na forma de políticas públicas a 

serem desenvolvidas com propriedade e sustentabilidade pelas instituições de segurança 

públicas estaduais. 

A partir dos produtos advindos das intervenções realizada em cada um dos Estados, o 

presente documento visa apresentar os dados levantados, bem como estabelecer um 

parâmetro de análise dos relatórios elaborados pelos Estados contemplados, nas diferentes 

esferas e instituições avaliadas.  

Para isso,  este documento está dividido em cinco partes: 

1. Perfil de execução dos projetos. Como foram desenvolvidos?  

2. Perfil de prevalência de fontes estressoras em operadores de segurança pública - 

principais fontes de estresse e nível de estresse nas instituições. 

3.Dificuldades e desafios enfrentados e grau de sustentabilidade dos Núcleos de 

Atenção. 

4. Correlações das ações institucionais existentes com as constantes no Guia de Ações 

de Qualidade de Vida e com as propostas da Instrução Normativa  

5. Sugestão de ações, com base  nos resultados observados 
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1. Perfil de execução dos 
projetos. 

Como foram desenvolvidos? 
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INDICADORES 

 

 
 
 

Cada projeto correspondeu à aquisição de materiais permanentes para estruturação do 

Núcleo, o mapeamento de fontes estressoras no contexto do trabalho e níveis de estresse dos 

profissionais, bem como estratégias de capacitação das equipes envolvidas sobre o tema em 

questão. A partir dos produtos advindos dessa intervenção, com foca na fase do mapeamento 

de estresse, o presente relatório visa estabelecer um parâmetro de análise de cada um dos 

relatórios elaborados pelos Estados contemplados, nas diferentes esferas e instituições 

avaliadas.   

A análise de compilação dos resultados tem como maior limitação as diferentes 

estratégias de intervenção adotadas em cada Estado, embora se busque o que há de comum. 

Para isso, foram escolhidos alguns indicadores de comparação, tratados de forma 

quantitativa e qualitativa, como: Instituições que foram avaliadas em cada Estado;  

Participantes (amostra avaliada); Recursos destinados e executados nos projetos do 

convênio; Prazo de execução; Objetivos do mapeamento; Intervenções propostas nos 

Projetos; Materiais e Equipamentos adquiridos; Definição de estresse utilizada na fase do 

mapeamento (medida); Procedimento de coleta de dados; Medida de estresse;  Fatores ou 

variáveis observadas; Principais resultados do mapeamento de estresse nas forças de 

Segurança Pública e Fontes e níveis de estresse.  

Entre as variáveis analisadas no mapeamento realizado em cada um dos Estados, 

serão apresentadas neste documento: Mapeamento de existência de estresse (com/sem; 

sim/não); Identificação da fase de estresse; Sintomas de estresse; Nível de intensidade dos 

estressores; Frequência com que enfrentam as fontes estressoras; Fontes de estresse; 

Estratégias de redução do estresse; Comportamentos (ex: problemas de saúde, tabagismo, 
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dentre outros) e Qualidade de vida (avaliada em alguns Estados): Mapeamento das áreas (social, 

afetiva, profissional e saúde).  
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PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 
 

Os resultados serão apresentados, tendo como base os indicadores de análises apresentados anteriormente. 
Os dados mostram que todos avaliaram, pelo menos, as forças: Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e Polícia Civil. O Estado de Santa 

Catarina acrescentou em sua amostra o Instituto Geral de Perícias, Roraima os Agentes Penitenciários e Mato Grosso a Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (tratada como Instituto Geral de Perícias) e Gestores das Instituições avaliadas. Nos demais estados a perícia faz parte 
da Polícia Civil. 

A) INSTITUIÇÕES AVALIADAS 
Estado Instituições Avaliadas 

 Polícia 
Civil 

Polícia 
Militar 

Corpo de 
Bombeiros 

Instituto 
Geral de 
Perícias 

Agente 
Carcerário 

Polícia 
Judiciária 

Perícia Oficial 
e Identificação 

técnica 

Gestores 
das 

Instituições 
MATO GROSSO – MT            

PARAÍBA – PB           

PIAUÍ – PI           

RIO GRANDE DO NORTE – RN            

RONDÔNIA – RO            

RORAIMA – RR            

SANTA CATARINA – SC             

SERGIPE – SE             

TOCANTINS – TO            
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AMOSTRA AVALIADA 
 

Estado Total Instituições Quantitativo % 
MATO 
GROSSO   

1.816 Polícia Judiciária 454 25,0% 

Polícia Militar 1.017 56,0% 

Corpo de Bombeiro Militar 108 5,95% 
Perícia Oficial e Identificação Técnica 115 6,33% 

Gestores das 4 Instituições de SP 122 6,71% 
 

PARAÍBA  3.445 Polícia Civil 533 15,47% 
Polícia Militar 2.592 75,24% 

Corpo de Bombeiro Militar 320 9,29% 

 

PIAUÍ 434  Polícia Civil 114 26,27% 

Polícia Militar 235 54,15% 
Corpo de Bombeiro Militar 85 19,58% 

 
RIO 
GRANDE DO 
NORTE 

724 Polícia Civil 116 16,02% 

Polícia Militar 463 63,95% 

Corpo de Bombeiro Militar 145 20,03% 

 
RONDÔNIA  2.313  Polícia Civil 531*** 22,96% 

Polícia Militar 1.518 65,63% 
Corpo de Bombeiro Militar 264 11,41% 

 

RORAIMA  
 

462 Polícia Civil 80 17,32% 
Polícia Militar 261 56,49% 

Corpo de Bombeiro Militar 100 21,65% 
Agentes Carcerários  21 4,54% 

 

SANTA 
CATARINA 

2.649 Polícia Civil 544 20,53% 

Polícia Militar 1573 59,38% 

Corpo de Bombeiro Militar 473 17,86% 
Instituto Geral de Perícias 59 2,23% 

 
SERGIPE 1.765* Polícia Civil 318** 18,02% 

Polícia Militar 1.261 71,43% 
Corpo de Bombeiro Militar 186 10,55% 

 

TOCANTINS 1.263 Polícia Civil 162 12,81% 
Polícia Militar 981 77,6% 

Corpo de Bombeiro Militar 118 9,33% 
*          O calculo do Estado de Sergipe foi realizado com base na amostra de testagem, pois o relatório também  
            apresenta o dado de 1.840 participantes da palestra 
**        O dado em questão foi calculado com base no percentual indicado nos relatórios elaborados pelos Estados 
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Uma análise comparativa do percentual de servidores beneficiados com o processo de 

mapeamento, sem, contudo, levar em consideração os dados de efetivo e estratificação amostral, 

mostrou o seguinte quadro: 

 
O Estado com maior número absoluto de participantes no mapeamento foi a Paraíba, seguido 

do Estado de Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso e Sergipe. Como esperado, a força com 

maior peso amostral foi a Polícia Militar em todos os Estados.  

 

A partir dos dados analisados no Projeto Básico, Plano de Trabalho, Relatório Circunstanciado, 

contratos propostos e prestação de contas, apresenta-se a seguir uma comparação da execução 

das propostas.   
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 COMPARATIVO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DOS CONVÊNIOS E PRAZOS DE EXECUÇÃO DA PJ   

 

 

Estado Convênio 
SENASP/MJ 

nº 

Vigência convênio Vigência do contrato de 
prestação de serviços 

Custo 
estimado 

Prestação de 
Serviço (R$) 

Custo 
Executado 

Prestação de 
Serviço (R$) 

% de 
execução 

MATO GROSSO 542/2008 26/12/2008 a 26/12/2010 
(24 meses) 

12/08/2009 a 11/08/2010 
(12 meses) 

828.420,00 835.434,77 100,85% 

PARAÍBA 496/2008 26/12/2008 a 26/12/2010 
(24 meses) 

27/04/2010 a 31/12/2010 
(8 meses) 

899.899,10 754.474,04 83,83% 

PIAUÍ 539/2008 26/12/2008 a 26/12/2010 
(24 meses) 

05/07/2010 a 04/01/2011 
(6 meses) 

899.541,00 910.897,82 101,26% 

RIO GRANDE DO 
NORTE 

462/2008 26/12/2008 a 26/12/2011 
(36 meses) 

07/07/2010 a 06/07/2011 
(12 meses) 

895.251,02 685.000,00 76,51% 

RONDÔNIA 495/2008 26/12/2008 a 26/12/2010 
(24 meses) 

04/11/2009 a 18/12/2010 
(13 meses) 

844.730,00 685.676,70 81,17% 

RORAIMA 547/2008 26/12/2008 a 12/05/2011 
(29 meses) 

22/03/2011 a 09/05/2011 
(2 meses) 

899.704,49 897.471,00 99,75% 

SANTA 
CATARINA 

491/2008 26/12/2008 a 25/12/2010 
(24 meses) 

03/09/2009 a 25/12/2010 
(15 meses) 

900.000,00 795.000,00 88,33% 

SERGIPE 546/2008 26/12/2008 a 26/12/2010 
(24 meses) 

11/05/2010 a 11/03/2011 
(10 meses) 

966.590,35 823.044,00 85,15% 

TOCANTINS 493/2008 26/12/2008 a 26/12/2010 
(24 meses) 

01/06/2010 a 26/12/2010 
(7 meses) 

876.908,60 484.977,91 55,30% 

 

Espera-se que quanto maior a duração de um contrato, maior deve ser a qualidade da execução das metas inicialmente propostas. 

Ademais, os projetos analisados indicaram metas complexas, planejadas para serem executadas no prazo mínimo de um ano. Os dados 

indicam que todas as metas previstas foram executadas, embora com significativas diferenças.  
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Os dados indicam que dos 9 estados participantes, 5 deixaram a principal despesa a ser executada, tanto do ponto de vista financeiro 

quanto para cumprimento do objeto, para os meses finais de vigência do convênio. Além disso, nesses 5 casos, a duração dessas 

contratações não chegou a 12 meses,  sendo Roraima o caso que mais chama a atenção, pois seu contrato não chegou a ter 2 meses de 

vigência. Quatro estados foram mais previdentes na execução do convênio e agilizaram a contratação da pessoa jurídica para que sua 

duração fosse de pelo menos 12 meses, conforme metas pactuadas e proporcional à vigência do convênio. 

Outra informação relevante diz respeito ao percentual de execução dos convênios, pois quase todos os estados executaram mais de 80% 

do recurso inicialmente previsto. Cabe destacar que o Rio Grande do Norte, embora tenha gasto 76,51% do recurso,  executou todas as 
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PERCENTUAL DO EFETIVO AVALIADO NO MAPEAMENTO DAS FONTES DE ESTRESSE 

metas do convênio com considerável economia de recursos. Diferentemente de Tocantins, que gastou pouco mais da metade do recurso 

previsto e não executou todas as metas pactuadas. 

 

 

 

O maior efetivo avaliado foi no estado de Santa Catarina. Já a maior amostra avaliada no mapeamento foi a do estado da Paraíba, com o 

maior percentual. 

 

Estado Efetivo 
total 

Amostra do 
mapeamento 

Percentual 
avaliado 

MATO GROSSO 8.968 1.837 20,48% 

PARAÍBA 9.416 3.485 37,01% 

PIAUÍ 8.459 434 5,13% 

RIO GRANDE DO NORTE 4.260 721 16,92% 

RONDÔNIA 9.000 2.313 25,7% 

RORAIMA 2.812 462 16,43% 

SANTA CATARINA 16.374 2.675 16,33% 

SERGIPE 7.968 1.744 21,88% 

TOCANTINS 7.000 1.263 18,04% 
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MAPEAMENTO 

Intervenções propostas nos projetos 

 
 

Os dados levantados foram coletados a partir da análise dos relatórios de Mapeamento 

apresentados pelas instituições estaduais convenentes e enviados à SENASP ao término da 

vigência de cada convênio. 

O objetivo central dos projetos foi a avaliação do nível de estresse e qualidade de vida dos 

profissionais de segurança pública, tendo como proposta a diminuição do estresse. Neste 

sentido, a partir dos resultados obtidos, esperava-se que os resultados pudessem subsidiar a 

definição de políticas de recursos humanos. Para o cumprimento dos objetivos propostos, foram 

indicadas as seguintes propostas de intervenções:  
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Materiais e Equipamentos 

 

 

 

Para estruturação física do Núcleo de Estudos, Prevenção e Gerenciamento do Estresse, 

bem como para realização do processo de mapeamento de estresse, foram realizadas, em geral, 

as seguintes aquisições de materiais e equipamentos: 

- Materiais de informática: Computadores, Monitores, Nobreaks, Computadores Portáteis 

(Notebook), Projetores Multimídia  

- Telas para Projeção com tripé 

- Aparelho de FAX e aparelho telefônico 

- Bureau 

- Mesa para Reunião (em diferentes formatos) e cadeiras fixas e giratórias 

- Poltronas 

- Ar condicionado 

- Armários 

- Arquivos com gaveteiros 

- Aparelhos televisores 

- Aparelhos DVD 

- Aparelho de som micro-system, com USB e mp3 

- Scanner 

- Máquina Copiadora 

- Máquina fotográfica digital 

- Refrigeradores Frigobar 

- Veículo para transporte  

- Material de testagem psicológica 

- Livros sobre diferentes temáticas relacionados a estresse e qualidade de vida 

- Purificador de água 

- Fogão, geladeira e microondas 

- Maquinário para academia de ginástica 

- Esfignomanômetro (aferidor de pressão) 

- Estetoscópio 

- Balança antropométrica 
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MAPEAMENTO DAS FONTES E NÍVEIS DE ESTRESSE  

 

O procedimento de coleta comumente utilizado nos Estados foi a aplicação coletiva de 

instrumentos de medida de estresse, seguidos, em alguns Estados, da realização de grupos focais 

e palestras de sensibilização como estratégias de captação dos servidores avaliados.  

 

A medida de estresse que prevaleceu nos Estados foi o Inventário de Sintomas de Estresse  

(ISSL), seguido de diferentes instrumentos de medida de estresse e qualidade de vida. Destaca-se 

a medida de Qualidade de Vida nos Estados de SE, MT e TO. Já o Estado de RR fez uso de uma 

medida de saúde geral e RO utilizou um instrumento elaborado pela própria equipe, contudo 

não foram apresentados dados sobre validade do instrumento no relatório final. Ainda assim, os 

dados foram qualitativamente ricos para serem trabalhados no Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mato 
Grosso 

Kit Lipp que inclui 4 instrumentos:  

Inventário de Sintomas de Stress (ISSL);  

Inventário de Qualidade de Vida (IQV);  

Inventário de Fontes Estressoras no Trabalho 

Escala Analógica Visual 

Após comparecerem as palestras sobre o controle do stress, os 

servidores  foram orientados a responder os instrumentos 

ISSL: O instrumento é composto por 37 itens de natureza somática e 19 

de natureza psicológica, organizados em três quadros que se referem 

às quatro fases do estresse (alerta, resistência, quase-exaustão e 

exaustão). Permite o diagnóstico do nível e da fase de estresse que a 

pessoa se encontra e revela se a vulnerabilidade maior está na área 

física ou psicológica.  

IQV: Avalia a qualidade de vida em quatro áreas distintas (saúde, social, 

profissional e afetiva)  

Inventário de Fontes Estressoras no Trabalho: revela como o policial vê o 

seu trabalho em termos do número e da intensidade dos estressores 

ocupacionais presentes no dia a dia.  

Escala Analógica Visual: verifica a percepção subjetiva dos servidores 

quanto ao stress que o exercício do seu trabalho envolve. O servidor 

deve avaliar, em uma nota de 1 a 10, sendo 10 a nota indicadora de 

"extremamente estressante" e 1 "pouco estressante" ao stress 

ocupacional da sua atividade 
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Paraíba 

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) 

Inventário de Habilidades Sociais (IHS) 

Questionário sobre Fontes Estressoras, Estilos de Vida e Sintomas 

Relacionados 

Na fase preparatória foi realizado treinamento para padronização dos 

procedimentos do Mapeamento, objetivando-se alinhar a equipe de 

aplicadores em termos de instruções iniciais aos participantes, 

objetivos da avaliação, condições éticas, informações sobre retorno 

dos dados, ordem de aplicação dos instrumentos, entre outras. Não há 

maiores informações sobre como foi feita a coleta de dados 

ISSL: O instrumento é composto por 37 itens de natureza somática e 19 

de natureza psicológica, organizados em três quadros que se referem 

às quatro fases do estresse (alerta, resistência, quase-exaustão e 

exaustão). 

IHS: Possui 38 itens que produzem um escore fatorial geral e cinco 

escores fatoriais que mensuram: enfrentamento e auto-afirmação com 

risco, auto-afirmação na expressão de sentimento positivo, 

conversação e desenvoltura social, auto-exposição a desconhecidos e 

situações novas e auto-controle da agressividade 

 

Piauí 

Questionário contendo questões subjetivas e objetivas (questões sobre 

identificação geral, estruturação familiar, condições de vida, relações e 

dinâmica de trabalho, fatores desencadeadores do estresse, 

indicadores de doença e saúde pessoal) 

Roteiro de entrevista estruturada (questões sobre identificação geral, 

estruturação familiar, condições de vida, relações e dinâmica de 

trabalho, fatores desencadeadores do estresse, indicadores de doença 

e saúde pessoal) 

Teste Psicológico (Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de 

Lipp) 

Aplicação de questionário e entrevista, porém sem a descrição do 

procedimento de coleta 

Presença de Estresse (com estresse; sem estresse) 

Sintomas de Estresse (Sem estresse; físicos; psicológicos; 

físicos+psicológicos) 

Fases do Estresse (fase de alerta: o estresse é considerado positivo; fase 

de resistência: resiste aos estressores e tenta restabelecer o equilíbrio 

interior quebrado na fase de alerta; fase de quase exaustão: a tensão 

excede o limite do gerenciável e a resistência física começa a se 

quebrar; fase de exaustão: fase negativa considerada patológica 
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Rio 
Grande 

do 
Norte 

Inventário de Sintomas de Estresse Para Adultos de Lipp (ISSL) , cujo 

objetivo foi aferir o nível de estresse global em jovens e adultos. Possui 

37 (trinta e sete) itens, com tempo de aplicação estimado em 40 

(quarenta) minutos. 

Inventário de Habilidades Sociais (IHS), cujo objetivo foi mensurar 

classes gerais de desempenho indispensáveis para relações sociais 

satisfatórias e bem sucedidas. Possui 38 (trinta e oito) itens, com 

tempo de aplicação estimado em 30 (trinta) minutos. 

Questionário Semi-Estruturado, que foi utilizado para o levantamento 

das fontes estressoras e formas de enfrentamentos, estilos de vida, 

englobando aspectos sobre alimentação, consumo de bebidas 

alcoólicas, uso de cigarros, sono, lazer, exercícios físicos, dados 

sociodemográficos e profissionais a serem definidos pelos 

profissionais do Grupo de Estudos do Núcleo de Estudos, Prevenção e 

Gerenciamento do Estresse. 

Na fase do mapeamento dos dados através de sessões de aplicação de 

testes e questionários o predomínio da pesquisa foi na dimensão 

quantitativa (apenas uma questão do questionário teve o caráter 

aberto ou subjetivo). Durante as palestras e jornadas, em diversos 

momentos do programa de gerenciamento do estresse em 

profissionais de segurança pública, o tratamento dos dados colhidos 

foram cuidados na dimensão qualitativa (foram solicitadas opiniões 

sobre o tema abordado ou estas foram emitidas de forma espontânea) 

ISSL: O instrumento é composto por 37 itens de natureza somática e 19 

de natureza psicológica, organizados em três quadros que se referem 

às quatro fases do estresse (alerta, resistência, quase-exaustão e 

exaustão). Permite o diagnóstico do nível e da fase de estresse que a 

pessoa se encontra e revela se a vulnerabilidade maior está na área 

física ou psicológica. 

IHS: Possui 38 itens que produzem um escore fatorial geral e cinco 

escores fatoriais que mensuram: enfrentamento e auto-afirmação com 

risco, auto-afirmação na expressão de sentimento positivo, 

conversação e desenvoltura social, auto-exposição a desconhecidos e 

situações novas e autocontrole da agressividade. 

Questionário Semiestruturado, que foi utilizado para o levantamento das 

fontes estressoras e formas de enfrentamentos, estilos de vida, 

englobando aspectos sobre alimentação, consumo de bebidas 

alcoólicas, uso de cigarros, sono, lazer, exercícios físicos, dados 

sociodemográficos e profissionais a serem definidos pelos 

profissionais do Grupo de Estudos do Núcleo de Estudos, Prevenção e 

Gerenciamento do Estresse 
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Rondônia 

Foi utilizado um questionário elaborado pela equipe multidisciplinar do 

Núcleo de Estudos Prevenção e Gerenciamento do Estresse, que 

correlacionou fatores estressores a sintomas físicos e psicológicos. 

O questionário utilizado não tem indício de validade e os pesquisadores 

não deixam claro quais foram os fatores avaliados. 

Foram utilizados na coleta de dados um questionários elaborado pela 

equipe multidisciplinar do Núcleo de Estudos Prevenção e 

Gerenciamento do Estresse, que correlacionou fatores estressores a 

sintomas físicos e psicológicos que permitissem perceber os pontos a 

serem trabalhados no ambiente de trabalho e suas consequências no 

adoecimento dos indivíduos pesquisados. Os dados foram mensurados 

num software, que permitiu a análise quantitativa e nos permitiu 

qualitativamente elaborar conclusões diagnosticas pela equipe de 

profissionais do Núcleo, incluindo psicólogos, psiquiatra, pedagoga e 

assistente social. Não há informações adicionais 

Questionário composto por perguntas objetivas que traçaram o perfil do 

Servidor de Segurança Pública e fatores pessoais que poderiam 

produzir o atravessamento de estressores no estresse ocupacional, 

numa tentativa de buscar analisar o servidor em seu contexto 

profissional e pessoal 

 

Roraima 

Inventário de Sintomas de Stress Lipp – ISSL 

Questionário de Saúde Geral de Goldberg – QSG 

Avaliação Antropométrica 

Aplicação de instrumentos e realização de grupo focal. O relatório não informa 

sobre como foi feita a coleta de dados com os instrumentos e grupo focal 

Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp – ISSL: que identifica e 

caracteriza o estresse em quatro fases (alerta, resistência, quase exaustão e 

exaustão). É constituído de 56 itens divididos em avaliação psicológica e de 

sintomas físicos subdivididos em quatro grupos conforme a caracterização da 

manifestação das fases 

Questionário de Saúde Geral – QSG: que mede a severidade de falta de saúde 

mental. Como fatores aborda: Stress psíquico; Desejo de morte; Desconfiança 

e desempenho; Distúrbio do sono; Distúrbios psicossomáticos e Severidade 

de doença mental. Possui como indicadores: Saúde Geral e Sistema nervoso 

central; Cardiovascular, neurovascular e gastrointestinal; Sono e Vigília; 

Comportamento observável /comportamento pessoal; Comportamento 

observável/relações com os outros Sentimentos subjetivos/inadequação, 

tensão e temperamento entre outros e, Sentimentos subjetivos/sobretudo 

depressão e ansiedade. Como fatores aborda: Stress psíquico; Desejo de 

morte; Desconfiança e desempenho; Distúrbio do sono; Distúrbios 

psicossomáticos e Severidade de doença mental. 

Avaliação Antropométrica - Utilizada para mensurar as possíveis alterações 

fisiológicas provenientes dos agravos psicológicos decorrentes do estresse 

ocupacional.  

Grupo focal: realizados 36 (trinta e seis) grupos, com dez participantes em 

média. Como temáticas foram discutidos aspectos relativos à condições e 

organização do trabalho, relações socioprofissionais, estresse ocupacional e 

seus danos psicossociais 
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Santa 
Catarina 

Check List de Eventos Estressantes 

Inventário - Estratégias de Enfrentamento do Estresse Ocupacional 

 Inventário de Sintomas de Stress para adultos (ISSL) 

Para a execução da coleta e análise dos dados, foram realizados alguns procedimentos 

específicos, primando a eficiência no desenvolvimento da pesquisa e o alcance de seus 

objetivos:  

oa) treinamento da equipe de trabalho (SSP-BIOS) quanto aos procedimentos de 

pesquisa;  

ob) a sensibilização dos comandos e chefias das corporações à participação na 

pesquisa e posterior agendamentos;  

oc) aplicação dos instrumentos de pesquisa em grupos, nos respectivos locais de 

trabalho, precedida de uma exposição inicial dos objetivos e expectativas da 

pesquisa;  

od) a organização, tratamento e análise de dados pela equipe técnica da pesquisa. 

Check List de Eventos Estressantes, composto de 65 itens e três Categorias de 

investigação: Condições de Trabalho (CT), Organização do Trabalho (OT) e Relações 

de Trabalho (RT) 

Inventário - Estratégias de Enfrentamento do Estresse Ocupacional, composto de 42 itens 

e das seguintes categorias de investigação: (a) Condutas de enfrentamento de 

demandas e pressões ou conflitos; (b Condutas de controle, manutenção, modificação 

ou enriquecimento de tarefas e responsabilidades; c)Condutas de evitação ou esquiva 

de determinadas situações 

Inventário de Sintomas de Stress para adultos (ISSL), composto por 37 itens (sintomas) 

de natureza somática e 19 de natureza psicológica, diferenciados em termos de 

intensidade e organizados em 3 dimensões (últimas 24h, última semana e último mês) 

 

Sergipe 

 
Kit Lipp que inclui os seguintes instrumentos:  

Inventário de Sintomas de Stress (ISSL);  

Inventário de Qualidade de Vida (IQV);  

Inventário de Fontes Estressoras no Trabalho 

Escala Analógica Visual de Auto-Avaliação do stress (EAV) 

Após participarem das palestras sobre stress e qualidade de vida administradas pela 

equipe regular do IPCS, 1765 servidores das Policias do Estado de Sergipe 

foram avaliados quanto ao seu nível de stress e sua qualidade de vida e estressores 

ocupacionais que vivenciam no exercício da profissão. A avaliação foi concretizada por 

meio da condução de grupos focais e a aplicação do Kit Lipp que inclui 4 instrumentos 

de avaliação 

ISSL: Fases do Estresse (alerta: fase inicial na qual a pessoa tem muita adrenalina, o que 

lhe dá vigor e energia, acompanhados de tensão muscular, insônia e sensação de estar 

em vigilância; resistência: o organismo está sofrendo um desgaste excessivo e está 

utilizando as reservas de energia adaptativa; quase exaustão: as reservas se 

extinguem e várias doenças podem ocorrer; exaustão: é caracterizado por doenças 

mais graves, trata-se de uma fase que exige cuidados de especialistas.  

Inventário de Qualidade de Vida (IQV): avalia a qualidade de vida em quatro áreas 

distintas (saúde, social, profissional e afetiva)  

Escala Analógica Visual: verifica a percepção subjetiva dos servidores quanto ao stress 

que o exercício do seu trabalho envolve. O servidor deve avaliar, em uma nota de 1 a 

10, sendo 10 a nota indicadora de "extremamente estressante" e 1 "pouco estressante. 

Para a análise dos dados obtidos nos grupos focais, utilizou-se o método cientifico de 

categorização por analise de conteúdo. Encontrou-se as seguintes categorias: natureza 

da tarefa, rotinas de trabalho, fluxo das atividades, interdependência de atribuições, 

responsabilidades, relacionamento interpessoal, relacionamento com as lideranças, 

clima organizacional, relacionamento com a comunidade, comunicação, estrutura 

física, estrutura humana 
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Tocantins 

Kit Lipp que inclui 4 instrumentos:  

Inventário de Sintomas de Stress (ISSL);  

Inventário de Qualidade de Vida (IQV);  

Inventário de Fontes Estressoras no Trabalho 

Escala Analógica Visual 

Após participarem da palestra realizada, 1263 servidores da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de Tocantins, lotados em 30 regiões do estado, 

foram avaliados quanto ao seu nível de estresse e sua qualidade de vida e 

estressores ocupacionais que vivenciam no exercício da profissão 

ISSL: Fases do Estresse (alerta: fase inicial na qual a pessoa tem muita 

adrenalina, o que lhe dá vigor e energia, acompanhados de tensão muscular, 

insônia e sensação de estar em vigilância; resistência: o organismo está 

sofrendo um desgaste excessivo e está utilizando as reservas de energia 

adaptativa; quase exaustão: as reservas se extinguem e várias doenças podem 

ocorrer; exaustão: é caracterizado por doenças mais graves, trata-se de uma 

fase que exige cuidados de especialistas 

Inventário de Qualidade de Vida (IQV): avalia a qualidade de vida em quatro 

áreas distintas (saúde, social, profissional e afetiva)  

Escala Analógica Visual: verifica a percepção subjetiva dos servidores quanto ao 

stress que o exercício do seu trabalho envolve. O servidor deve avaliar, em 

uma nota de 1 a 10, sendo 10 a nota indicadora de "extremamente 

estressante" e 1 "pouco estressante 
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2. Perfil de prevalência de 
fontes estressoras em 

operadores de segurança 
pública - principais fontes de 
estresse e nível de estresse  

nas instituições 
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APRESENTAÇÃO 

PARAÍBA 

 

 

Esta etapa teve como objetivo realizar a análise de prevalência de agentes estressores em 

operadores de segurança pública, levando-se em consideração os dados obtidos nos 

documentos. O foco desta etapa foi o levantamento de quais são as principais fontes de estresse e 

o nível de estresse laboral encontrado nas instituições. Contudo, ainda foram levantados 

indicadores que possibilitassem uma comparação entre os dados obtidos nas diferentes 

propostas de intervenção.  

A partir das diferentes medidas propostas por cada um dos Estados, abaixo serão 

apresentados os resultados das fontes e níveis de estresse por meio de gráficos e tabelas.  

 
 
 
 

 
1) Mapeamento de existência de estresse 
 

Presença de estresse - % 

 
Nas três forças prevalecem pessoas sem estresse. 
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2) Identificação da fase do stress - % 
 

 
Dentre os que afirmar ter estresse, a fase identificada com maior frequência é a resistência.  
 

 
3) Sintomas de estresse (Não identificado) 
 
4)  Intensidade dos estressores (Não identificado)  
 
5)  Frequência com que enfrentam as fontes de estresse (Não identificado) 
 
6)  Fontes de estresse - % 
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O fator relacionado ao estresse referido com maior frequência foi “condições de trabalho 
insatisfatória”. 

 
Fontes de estresse por corporação 
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A principal fonte de estresse referida pelos participantes é “problemas financeiros” 

 
7) Estratégias de redução do estresse 
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Como forma de reduzir o estresse, maior parte dos participantes optam por fazer passeios com a 
família. 

 
8) Comportamentos (Não identificado) 
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PIAUÍ 
 
 
 
1)  Mapeamento de existência de estresse - % 

 
Apenas na PM a maioria dos entrevistados afirmam estar com estresse. 

 
 
2) Identificação da fase de estresse - % 
 

 
 
Quanto à avaliação da fase de estresse, todos os participantes indicaram predomínio na fase de 
resistência. 
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3)  Sintomas de estresse - % 

 
Dentre os participantes que referem estresse, predominam os sintomas físicos, apesar de 
sintomas psicológicos serem mais recorrentes na Polícia Civil e Polícia Militar . 
 
 

 
4)Intensidade dos estressores  (não identificado) 

 

5)Frequência com que enfrentam as fontes estressoras (não identificado) 

 

6)Fontes de estresse 

 
7)Estratégias de redução do estresse  

Momentos de Folga - % 
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A principal atividade realizada mesmo em momentos de folga dos participantes da PM e CBM é 
trabalhar. 

 
 

Consulta ao psicólogo ou psiquiatra - % 
 

 
A maioria dos respondentes afirma não se consultar com psicólogo ou psiquiatra. 

 
 
 
 

Prática de esportes - % 

 
Maior parte dos participantes da PC e PM afirmam praticar esportes. 
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8) Comportamentos - % 
 

Problemas de Saúde 
 

 
A maioria dos respondentes afirma não ter problemas de saúde. 

 
 
 

Uso de cigarro 
 

 
A maioria dos respondentes afirma não fazer uso de cigarro. 
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Rio Grande do Norte 

Uso de álcool  

 
A maioria dos respondentes afirma fazer uso de álcool, sendo esse percentual maior no Corpo de 
Bombeiro Militar.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1) Mapeamento de existência de estresse - % 
 

Presença de estresse 

 
 
O gráfico indica que não há estresse em todas as forças, embora os dados de presença de estresse 
ainda sejam altos.  
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2) Identificação da fase de estresse - % 

 
Nas três corporações, dentre os que têm estresse, a fase de resistência é a predominante. 
 
 
 

3)  Sintomas de estresse - % 
 

 
Dentre os que têm estresse, há predominância dos sintomas psicológicos. 
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5)  Frequência com que enfrentam os fatores estressores (Não identificado)  
 
6) Fontes de estresse (Não identificado) 
 
7)  Estratégias de redução do estresse (Não identificado) 
 
8)  Comportamentos - % 
 

Uso de álcool 

 
Nas três corporações a maioria dos entrevistados afirma fazer uso de álcool.  

 
 
 

Uso de cigarro 
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Rio Grande do Norte 

 
A maior parte dos participantes não faz uso de cigarro. 

 
Dificuldade para dormir 

 

 
É alta a porcentagem de participantes que afirmam tem dificuldades para dormir algumas vezes 
ou raramente. 

 
 
 
 
 

 
 
 

1) Mapeamento de existência de estresse - % 
 

Considera-se com estresse? 
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Somando os que responderam “sim” e “às vezes”, há grande número de ocorrência de estresse 
nas três forças. 
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2) Identificação da fase de estresse (Não identificado) 
 
 
 
3) Sintomas de estresse 
 

 
 
 

Na PC, o maior sintoma de estresse está em reações vinculadas a mãos e pés frios, seguido de pressão alta 

 
Na PM, o maior sintoma de estresse está em reações vinculadas a mãos e pés frios, seguido de pressão alta. 

 
No CBM o maior sintoma está vinculado a mãos e pés frios, seguidos de pressão alta e diarreia.  
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4) Sintomas de estresse 
 

Dificuldades apresentadas X Desempenho 

 
Para o CBM, a maior fonte de estresse relatada está na carga de trabalho, seguida de fatores humanos e de aspectos relacionados a má 

administração. 

 
Para a PC o maior fator de estresse está vinculado à falta de equipamentos, seguida de fatores relacionados aos recursos humanos. 

 
Na PM o maior fator de estresse está relacionado a falta de equipamentos, seguidos do fator de pressão. Os fatores recursos humanos, má 

administração e excesso de carga de trabalho também são fatores apontados como relevantes. 
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O que costuma sentir 

 
 

Na PC a maior queixa se refere ao cansaço físico, seguido de irritabilidade 

 
Na PM a maior queixa se refere ao cansaço físico, seguido de irritabilidade e mau humor. 

 

No CBM a maior queixa se refere ao cansaço físico, seguido de irritabilidade, mau humor e diminuição do desejo sexual. 
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5)  Frequência com que enfrentam as fontes estressoras (Não identificado) 
 
6)  Fontes de estresse (Não identificado) 
 
7)  Estratégias de redução do estresse 
 

Consegue criar meios para evitar o estresse? 
 

 
 
 
8)  Comportamentos (Não identificado) 
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Roraima  
 
 
1)  Mapeamento da existência de estresse  
 

Presença de estresse - % 

   
Os dados indicam elevado estresse na PM, seguido pela PC. 

 
 
2)  Identificação da fase de estresse - % 
 

 
 
Dentre os que afirma ter estresse, a maioria está na fase de resistência.  
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3)  Sintomas de estresse - % 

 
Apenas nos Agentes Carcerários os sintomas de estresse predominante são os físicos. Nas 
demais categorias, predominam os psicológicos, seguidos dos físicos. 
 
 
 
 

3)Intensidade dos 

estressores

Distúrbios do sono apresentam-se como importante indicativo de estresse para as quatro 

categorias. 
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5)  Frequência com que enfrentam as fontes estressoras (Não identificado) 
 
6)  Fontes de estresse (Não identificado)  
 
7) Estratégias de redução de estresse 
 

Prática de exercícios - % 

 
Na PM e CBM são predominantes os servidores que praticam exercícios físicos. A maioria dos 
agentes carcerários não o pratica. 
 
 

8)  Comportamentos 
 

Tabagista - % 

 
A maioria dos participantes não é tabagista. 
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RORAIMA 

 
 

Etilista Ocasional - % 
 

 
A maioria dos servidores do CBM e agentes carcerários afirmam ser etilistas ocasional.  

 
 
 
 
 
 
1) Mapeamento de existência de estresse 
 

 
Em todas as forças há alto nível de presença de estresse. 

 
 
2)  Identificação da fase de estresse 
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Dentre os que têm estresse, predomina a fase de resistência. 

 
 
3)  Sintomas de estresse 
 

Sinais e sintomas de estresse experimentados nas últimas 24h. 

 
 

Sinais e sintomas de estresse experimentados na última semana 
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Sinais e sintomas de estresse experimentados no último mês 

 
 
 
 

4) Intensidade dos estressores (Não identificado) 
 
5) Frequência com que enfrentam as fontes estressoras (Não identificado) 
6) Fontes de estresse -  % 
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7) Estratégias de redução do estresse 
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8) Comportamentos (Não identificado) 
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SERGIPE 
 
 
 
1)  Mapeamento de existência de estresse - % 
 

 
Os níveis de estresse são altos nas três forças, indicando percentuais maiores de 44%. 

 
 
 
2)  Identificação da fase de estresse - % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os dados indicam que há predomínio da fase de resistência. 
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3) Sintomas de estresse - % 
 

 
Dentre os que têm estresse, predominam os sintomas físicos. 
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4)  Intensidade dos estressores - % 

Para maior parte da amostra o nível de intensidade dos estressores é alto. 

 
 
 
5) Frequência com que enfrentam os fatores estressores 
 

Maior parte da amostra considera excessiva a ocorrência de eventos estressores.  

 
 
 
6)  Fontes de estresse 
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TOCANTINS 

 
 
7)  Estratégias de redução do estresse (Não encontrado) 
 
8)  Comportamentos (Não identificado) 
 
 
 
 
 
 
1)  Mapeamento de existência do estresse - % 

 
 
Nas três forças há alto nível de estresse. 
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2)  Identificação da fase de estresse 

 
Dentre os que afirmam estar com estresse, predomina a fase de resistência. 

 
 
3) Sintomas de estresse - % 
 

 
Dentre os que afirmam estar com estresse, predominam os sintomas psicológicos. 
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4)  Intensidade dos estressores 
 
 

Para a maioria o nível de intensidade dos estressores é alto. 
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5)  Frequência com que enfrentam os fatores estressores 
 

A maior parte dos participantes classifica como excessiva a ocorrência de estresse.  

 
 
6) Fontes de estresse 
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7)  Estratégias de redução do estresse (Não identificado) 
 
8)  Comportamentos (Não identificado) 
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9)  Qualidade de vida 
 

Qualidade de vida na área social 

 
Nas três categorias há sucesso na área social. 

 
 

Qualidade de vida na área afetiva 

 
Nas três categorias ha sucesso na área afetiva 
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Qualidade de vida na área profissional 
 

 
Há altos níveis de fracasso na área profissional 
 
 
 

Qualidade de vida na área da saúde 
 

 
Nas três categorias o fracasso predomina na área da saúde 
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TOCANTINS 
 
 
 

1)  Mapeamento de existência de estresse 
 

 
Na PJC e POLITEC, há maior quantidade de participante que referem estresse. Já no CBM e entre 
os gestores, a presença de estresse é diminuída. Na PM está dividida de forma igual. 
 
 
 

2)  Identificação da fase de estresse - % 

 
Nas cinco categorias, dentre os participantes que referem estresse, prevalece a fase de 
resistência. 
 

3) Sintomas de estresse - % 
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Nas cinco categorias prevalecem os sintomas psicológicos. 
 
 
 

4)  Intensidade dos estressores - % 

 
Com exceção dos participantes da POLITEC, o nível de intensidade dos estressores é considerado 
alto.  
 
 
 
 
 
 

5) Frequência com que enfrentam as fontes estressoras - % 
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Segundo os respondentes da PM e CBM, a frequência em que os eventos estressores são 
enfrentados é excessiva.  
 
 

6)  Fontes de estresse - % 
 

CBM 

 
 

Gestores 
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POLITEC 

 
 
 
 
 
 

PJC 
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PM 
 

 
 
 

7) Estratégias de redução do estresse (Não identificado) 
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Qualidade de vida 
 
 

a) Mapeamento das áreas 
 

Qualidade de Vida na área social - % 

 
Em todas as categorias há maior percentual na área social. 
 

Qualidade de vida na área afetiva - % 

 
 

Em todas as categorias há maior percentual na área Afetiva, embora a PM apresente maior nível 
negativo nesta variável. 
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Qualidade de vida na área profissional 
 

 
Os participantes da PM e PJC percebem baixos níveis de sucesso na área profissional, sendo este 
dado mais ressaltado na PM. 

 
 

Qualidade de vida na área da saúde 

 
Nesta categorias há percepção negativa por parte de todos os respondentes, quanto ao nível de 
sucesso na área da saúde.  
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 CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 

 
 
 
 
Esta seção teve como propósito compilar os dados obtidos no processo de intervenção de cada 

Estado, atendendo as diferentes propostas encontradas, com foco na fase de mapeamento. Ao se 

analisar a prevalência de agentes estressores em operadores de segurança pública, a partir de 

cada proposta apresentada, o maior limitador foi a diferença entre as medidas e intervenções.  

Para fase do mapeamento de estresse, de uma forma geral, os pesquisadores utilizaram um 

mesmo instrumento de medida de estresse (Kitt Lipp). Os tipos de intervenção foram variados, 

mas concentrados em coleta de dados de forma coletiva, por meio de instrumentos de medidas 

válidos. Em comum, nas demais fases do projeto, foram encontradas propostas de 

instrumentalização/capacitação da equipe de atenção biopsicossocial das instituições 

participantes e palestras de sensibilização para todo o efetivo. Os Estados preocuparam-se em 

mapear as fontes de estresse e os níveis de estresse das corporações e, em alguns dados, foi 

ampliada a medida de qualidade de vida dos participantes.  

Contudo, cabe ressaltar que a maior parte dos Estados optou por um mapeamento mais 

descritivo, ou seja, não houve um propósito de comparar as especificidades por tipo de esfera 

(institucional, laboral, individual e social/familiar) e de Instituição (polícia civil, polícia militar e 

corpo de bombeiros militar), segundo os critérios de: fontes estressoras e nível de estresse. 

Outro ponto limitador, evidente em todos os relatórios, foi o tipo de análise estatística realizada 

para tratamento dos resultados encontrados. Ao apresentaram, em sua maioria, estatística 

descritiva básica, focado em percentual de resposta, houve uma grande limitação em tecer 

afirmações ou mesmo comparações entre as forças. Neste sentido, faz-se necessário um maior 

investimento, por parte dos pesquisadores, quanto ao uso de medidas descritivas básicas de 

tendência central e dispersão, no mínimo, podendo ser ampliado para uma análise de diferença 

significativa entre as médias das corporações. Tal dado permitiria à Gestão da Instituição 

verificar de fato qual força demanda um maior investimento no processo de intervenção e gestão 

nessa temática.  

Ainda se referindo a limitação dos dados apresentados, observa-se a necessidade de que os 

dados sejam avaliados para além do mapeamento ou levantamento das fontes de estresse. 

Observou-se que não houve preocupação para analisar criticamente os dados encontrados, 

apontando possíveis e necessárias intervenções para sua melhoria, seguindo para uma visão 

mais diagnóstica que apenas descritiva.  
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Quanto aos dados analisados, quanto à existência ou não de estresse, houve discrepância entre 

os Estados e nas diferentes forças avaliadas. Não se propõe, no presente relatório, uma indicação 

comparativa entre as mesmas já que diferentes medidas foram utilizadas.  

No geral, o perfil de estresse dos Estados indicam que há presença de estresse nas corporações, 

com dados acima de 40%. Dentre os sintomas de estresse mais ressaltados estão os físicos e 

psicológicos, em fase de alerta e resistência. Chama-se atenção para o Estado de Sergipe, pelo 

alto nível de estresse encontrado em todas as forças. No geral, ao avaliar os sintomas de estresse, 

o fator psicológico é aquele que aparece mais ressaltado em todos os Estados.  

Foram identificados fatores limitadores encontrados no desenvolvimento do mapeamento, o que 

pode justificar algumas das incongruências elencadas nos relatórios analisados. Observou-se que 

todos os Estados cumpriram a fase de mapeamento de estresse, com diferentes níveis de 

profundidade e qualidade de medida, aliado à escolha de intervenção realizada. Houve 

diferencial para os Estados que se preocuparam em identificar, para além do mapeamento, se de 

fato houve um processo de redução de adoecimento dos profissionais de segurança, em 

decorrência do estresse ocupacional, avaliados por meio de dados coletados por afastamento em 

detrimento do CID-F. Mas tal proposta foi encontrada apenas no Estado de Mato Grosso. 

Sinaliza-se que os dados apresentados constituem justificativa suficiente para intensificação de 

programas de intervenção de estresse nos Estados avaliados. Tal afirmação pode ser confirmada 

com os achados quanto à fase de estresse de algumas corporações, que já permeiam o grau de 

quase exaustão. Contudo, observa-se como recomendação a todos os Estados, a partir dos dados 

levantados neste documento, que os projetos abram espaço para um desdobramento não apenas 

de levantamento e tratamento, mas, com caráter preventivo. 
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3. Dificuldades e desafios 
enfrentados e grau de 
sustentabilidade dos 

Núcleos de Prevenção e 
Gerenciamento de Estresse 
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE E SUSTENTABILIDADE 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 

Foram analisadas a efetividade e o grau de sustentabilidade de cada Núcleo de Prevenção e 

Gerenciamento ao estresse e levantamento das dificuldades e desafios existentes, dos 

indicadores de execução das metas propostas e, também, da qualidade no cumprimento das 

metas. Para isso, apresenta-se, a seguir, a avaliação dos programas de intervenção por parte dos 

responsáveis por sua execução e, em seguida, por parte dos participantes do programa.  

  

  

A pesquisa sobre efetividade e sustentabilidade dos projetos foi realizada com base na 

aplicação, em formato online, de dois questionários. O primeiro deles foi destinado aos Núcleos 

de Prevenção do Estresse, e o segundo, aos participantes dos projetos de intervenção nos 

Estados.  

Os instrumentos foram construídos e validados por servidores da SENASP, lotados na área de 

Qualidade de Vida. A pesquisa teve início com o envio de um e-mail informativo, encaminhado 

pela SENASP a cada Núcleo, contendo um convite para participação da pesquisa.  Na fase da 

pesquisa com os participantes, a SENASP solicitou a cada Núcleo a indicação de, pelo menos, 5 

(cinco) participantes de cada força avaliada. A partir dos contatos adquiridos, foram 

encaminhados e-mails convidando-os, efetivamente, para participarem da pesquisa (vide 

Anexo 1). 

O primeiro instrumento (vide Anexo 2) teve como objetivo a avaliação do grau de 

sustentabilidade dos núcleos, como forma de identificar a continuidade das atividades 

previstas na finalização do projeto. Além disso, se propõe ao levantamento de dificuldades e 

desafios dos núcleos de prevenção de estresse. O instrumento foi composto por 43 questões, 

fechadas e abertas, de formato online, hospedado no link: 

 https://www.surveymonkey.com/s/sustentabilidadedoprojeto.  

O segundo instrumento (vide Anexo 3) teve como objetivo solicitar que os participantes dos 

projetos de intervenção nos Estados pudessem avaliar algumas das atividades propostas, 

referentes ao mapeamento de fontes de estresse. Foram participantes os servidores convidados 

a vivenciarem palestras, grupos, respostas aos instrumentos, bem como outras atividades 

propostas em cada Estado. A identificação do respondente era facultativa, embora alguns dados 

demográficos tenham sido solicitados. Todavia, tais dados demográficos, por si só, não eram 

capazes de identificar o respondente, caso o mesmo não quisesse se identificar. O instrumento 

contou com 19 questões e foi hospedado no link: 

 https://www.surveymonkey.com/s/avaliacaomapeamentoparticipante 

https://www.surveymonkey.com/s/sustentabilidadedoprojeto
https://www.surveymonkey.com/s/avaliacaomapeamentoparticipante
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO 

Os dois instrumentos foram hospedados no software de pesquisas Survey Monkey 

(www.surveymonkey.com.br).  

 
 
 
 
PARTICIPANTES 

Participaram desta pesquisa os 09 Estados contemplados no convênio de 2008 com recursos do 

Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Foram eles: Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, que implementaram 

os Núcleos Integrados de Atenção Biopsicossocial.  A Tabela 5 apresenta as instituições 

correspondentes a cada Estado, bem como o servidor responsável pelo provimento dos dados da 

pesquisa.   

Tabela 5 – Identificação dos Estados, Instituições e respondentes 

Estado Instituição Nome do respondente  
(responsável pelos dados fornecidos) 

Mato Grosso Secretaria de Estado e 
Segurança Pública 

Keila Nunes Costa 

Paraíba Secretaria da Segurança e da 
Defesa Social 

Maria da Guia Barbosa de Lucena 

Piauí Polícia Civil - ACADEPOL Eugênia Nogueira do Rêgo Monteiro Villa 

Rio Grande do Norte Centro Integrado de Apoio Social 
ao Policial (CIASP)/Secretaria de 
Segurança Pública 

Sueli Ferreira de Souza 

Rondônia Secretaria de Segurança, Defesa 
e Cidadania 

Lilian C. Prada 

Roraima Secretaria de Segurança Pública Darlim Saratt Mezomo 

Santa Catarina Secretaria de Segurança Pública Maria Helena Hoffmann 

Sergipe Secretaria de Segurança Pública Iolanda Aragão 

Tocantins Secretaria de Segurança Pública Marlene Mendes Mattos Guimarães 

 
 
 

 
 
REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

Quanto à avaliação se todos os programas de intervenção realizados nos Estados foram 

regulamentados institucionalmente, os dados apresentados pelos Estados, conforme pode ser 

observado na Tabela 6, indicaram que só não houve formalização nos Estados de Sergipe e Mato 

http://www.surveymonkey.com.br/
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Grosso. Entende-se por regulamentação do programa a instituição de Instruções Normativas, 

Portarias, Regimentos, Boletins Internos, bem como outros atos normativos 

 

Tabela 06: Regulamentação do programa entre os Estados 

SIM NÃO 

Paraíba Sergipe 
Piauí Mato Grosso 
Rondônia  
Rio Grande do Norte  
Santa Catarina  
Tocantins  

 
 
 
ÂMBITO DA REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

Na análise do âmbito em que os programas de intervenção foram regulamentados nos Estados, 

os dados indicaram que os Estados de Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins o 

fizeram no nível da Secretaria. Os Estados da Paraíba e Santa Catarina regulamentaram nas 

Instituições participantes. O Estado de Roraima seguiu as duas instâncias. A Tabela 7 apresenta 

os dados correspondente ao âmbito em que o programa foi regulamentado. 

 

  Tabela 07: Âmbito em que o programa foi regulamentado 

NAS 
INSTITUIÇÕES 

PARTICIPANTES 

NA 
SECRETARIA 

AMBOS SEM 
RESPOSTA 

Paraíba Piauí Roraima Sergipe 
Santa Catarina Rio Grande do 

Norte 
 Mato Grosso 

 Rondônia   
 Tocantins   

 
 
COMISSÃO INTEGRADA 

Ao serem indagados se foi criada uma Comissão Integrada para acompanhamento das atividades 

do convênio, os dados indicaram que houve formalização da mesma nos Estados da Paraíba, 
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Piauí, Roraima, Rondônia, Tocantins, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. Tal formalização não 

aconteceu apenas nos Estados de Sergipe e Santa Catarina, conforme pode ser observado na  

tabela 8. 

 

Tabela 08: Criação de Comissão Integrada para acompanhamento das atividades do 

convênio 

SIM NÃO 

Paraíba Sergipe 
Piauí Santa Catarina 
Rondônia  
Rio Grande do Norte  

Mato Grosso  
Tocantins  
Roraima  

 
Para os Estados que compuseram a Comissão, foram avaliados três critérios para se analisar 

características específicas da Comissão, a saber: como se dá seu funciomento, participantes 

envolvidos e atividades realizadas, conforme pode-se verificar na Tabela 9. Apesar do Estado de 

Sergipe não ter criado formalmente uma Comissão, conforme indicado no item anteriores, houve 

integração entre os profissionais dos diversos órgão envolvidos. Mesmo sem a instituição da 

Comissão, os trabalhos foram realizados sob a coordenação de profissionais da Polícia Civil, 

Polícia Militar, Polícia Técnica e Bombeiros Militares. Nos demais Estados, as descrições 

encontram-se ilustradas a seguir. 
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Tabela 9 – Dados sobre as Comissões Integradas 
 

Estado Participantes Atividades  

MATO GROSSO 03 Representantes de cada 
instituição (PM, CBM, PJC e 
Politec) 

- Após o curso de capacitação, foram realizadas 
indicações sendo 03 representantes de cada 
instituição onde apoiam todas as ações do 
programa, com as atividades: 
- Apoiar a Gerência de Desenvolvimento e 
Qualidade de vida em toda a logística, de cada uma 
das ações 
- Encaminhamento e solicitação das atividades 
relacionadas ao programa como: workshops, 
palestras, mapeamento, devolutivas, treinos de 
controle do estresse, atendimento em TEPT, 
dentre outros. 

PARAÍBA PM - Cel. Íris e Cap. Meirelles  
PC - Maria da Guia B. de Lucena 
(psic) e Maria das Dores F. 
Alencar (Ass. Social)  
CBM - Cap. Chalton e Ten. 
Elisabete 

- Reuniões semanais e contato frequente através 
de e-mail e telefones 
- Cada participante dentro da sua Instituição 
acompanhava o processo de realização do 
programa, através de viagens, fornecimento de 
dados para a empresa; 
- Preparação das acomodações onde seriam 
realizadas todas as etapas do mapeamento, tanto 
na capital quanto no interior 
- Responsabilizava-se pelo convite aos 
profissionais de segurança 

PIAUÍ Delegada de Polícia - Diretora da 
ACADEPOL, Psicóloga 
comissionada lotada na 
ACADEPOL e Técnica 
Administrativa lotada na 
ACADEPOL 

- A comissão, juntamente com a equipe 
multidisciplinar reunia-se uma vez por semana 
para deliberar sobre as ações realizadas e as por 
realizar. 
- Dentre as tarefas indicadas estavam: Delegada: 
Gerência do Projeto (acompanhamento das ações 
do grupo); Psicóloga: Coordenação do Projeto 
(acompanhamento e planejamento das ações do 
projeto) 
Técnica Administrativa: Supervisora (fiscalização 
pessoal das ações desenvolvidas) 

RIO GRANDE DO 
NORTE 

Sueli Ferreira de Souza 
(psicóloga/Sesed); 
Sônia Maria Barbosa (assistente 
social/Sesed); 
Valdir Ajala da Silva 
(psicólogo/Sesed); 
Mário Anderson (assistente 
técnico da Sesed). 

- A equipe era distribuída em cada ação 
desenvolvida pelo programa, para assim 
acompanharem e verificarem se os serviços 
especificados no contrato de trabalho, estavam 
sendo executadas de acordo com o previsto. 
- As atividades dos participantes eram integradas.  
- Verificar se os serviços especificados no contrato 
estavam sendo executados de acordo com o 
previsto 
- Analisar e decidir sobre proposições que 
visassem à melhoria do conteúdo programático e 
as técnicas adotadas 
- Realizar advertências quanto a qualquer falta e 
demais ações necessárias ao bom andamento dos 
serviços, os quais, ocorreram em total 
normalidade. 

RONDÔNIA Maj PM Guerra, Cap PM Eliane, 
PC Lilian e BM David 

Coordenar e fiscalizar 
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RORAIMA PM: Ten Cel Paulo Roberto dos 
Santos Macedo 
PC: Delegada Elivania Aguiar 
CBM: Major Vanísia Capaverde, 
Secretaria de Justiça e Cidadania: 
Agente Carcerária Dacléia de 
Lima Level, Secretaria Estadual 
da Segurança Pública: Delegado 
Jimmy Santana 

- A comissão instituída através de portaria, 
coordenou, acompanhou e avaliou todas as etapas 
do Programa; 
Reuniões periódicas; 
 - Representar sua instituição nas reuniões 
periódicas 
- Coordenar, acompanhar e apoiar a equipe técnica 
responsável pela execução do Programa 

TOCANTINS Profissionais das três forças 
Polícia  Civil, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros Militar 

Fiscalização e acompanhamento do projeto 

 
No geral, as Comissões funcionaram por meio de reuniões regulares, sendo, usualmente, 

compostas por cerca de três membros que, em sua maioria, eram os responsáveis de cada 

Instituição. As comissões tiveram como objetivo central garantir o andamento dos projetos. Em 

alguns casos, destacou-se seu papel regulador do processo, em outros, o estabelecimento de 

trâmites para realização das propostas. 

Já na indicação de formalização institucional da Comissão, os dados da Tabela 10  indicam que 

houve tal ação por parte dos Estados da Paraíba, Piauí, Roraima, Rondônia, Tocantins, Rio 

Grande do Norte e Mato Grosso. Apenas em Santa Catarina e Sergipe não houve a 

institucionalização.  

 

Tabela 10: Regulamentação da Comissão 

SIM NÃO 

Paraíba Santa Catarina 
Piauí Sergipe 
Rondônia  
Rio Grande do Norte  
Mato Grosso  
Roraima  
Tocantins  

 

Quanto à indicação se foi criado um local específico para o funcionamento do Núcleo, os dados 

indicaram que os Estados da Paraíba, Sergipe, Piauí, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte e 

Santa Catarina viabilizaram tal local, como pode ser observado na Tabela  11.  
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Tabela 11: Criação de um local específico para funcionamento do Núcleo 

SIM NÃO 

Paraíba Tocantins  
Piauí Mato Grosso 

Rondônia  

Rio Grande do Norte  

Roraima  

Sergipe  
Santa Catarina  

 

A Tabela 12, apresentada a seguir, indica os locais de funcionamento em que os Núcleos que 

foram criados 

Tabela 12 – Local de funcionamento dos Projetos/Núcleos  
 

Estado Local 
MATO GROSSO Funcionou de forma descentralizada, sendo a Sede na Superintendência de 

Gestão  de Pessoas, localizado na Secretaria de Segurança Pública 

PARAÍBA Funcionou na Delegacia da Mulher 
Houve relato por parte do respondente do Estado, que ainda será 
inaugurado o novo Núcleo de Prevenção e Gerenciamento estresse na 
Policlínica da Polícia Militar 

PIAUÍ Central na ACADEPOL destinado a gerenciar o programa  
Um em cada uma das três instituições destinados ao atendimento 
multiprofissional 

RIO GRANDE DO 
NORTE 

Na pesquisa foi indicado que o Núcleo já criado pelo Secretário de 
Segurança, através de Portaria, seria implantado no mês de Novembro/11 

RONDÔNIA Junto ao Serviço Social da Polícia Militar 

RORAIMA Secretaria de Segurança Pública - SESP/RR 

SANTA CATARINA Núcleo de Saúde do Servidor do IGP 
Setor de Assessoramento Psicológico da Polícia Civil 
Diretoria de Saúde e Promoção Social da Polícia Militar 

SERGIPE Centro Integrado de Apoio Psicossocial -CIAPS/SSP/SE 

TOCANTINS Na Secretaria da Segurança Pública 
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CARACTERÍSTICAS DO ATENDIMENTO 
 

AMOSTRA 

No que se refere à análise do número de participantes da fase de mapeamento, foi questionado 

se a previsão apresentada por cada Estado, em seu Projeto Básico, foi alcançada. Os dados da 

Tabela 13 demonstram que, segundo informações dos estados, tal indicador foi atendido nos 

Estados da Paraíba, Sergipe, Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina.  

 

Tabela 13: Número de respondentes previstos foi alcançado 
 

SIM NÃO 

Paraíba Piauí 

Mato Grosso Roraima 

Rondônia Tocantins 

Sergipe Rio Grande do Norte 

Santa Catarina  

 
Os Estados não relataram o motivo de não terem alcançado a amostra esperada.  

 
METODOLOGIA DO ATENDIMENTO – ACESSO AOS PARTICIPANTES 

A Tabela 14 indica a forma de abordagem realizada em cada um dos Estados, no projeto de 

intervenção realizado. No geral, a forma de abordagem mais utilizada foi por meio de 

atendimentos individuais e procura espontânea, seguidas por acesso por meio de palestras e 

eventos específicos ministrados nos projetos dos Estados.  

Tabela 14 – Formas de abordagem da fase de mapeamento do efetivo 

Estado Cursos Palestras 
Eventos 

específicos 
Atendimentos 

individuais 
Procura 

espontânea 

Indicações 
de outros 
(chefia) 

Mato Grosso         

Paraíba       

Piauí        

Rio Grande do          
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Norte 

Rondônia           

Roraima            

Santa Catarina          

Sergipe         

Tocantins           

 

METODOLOGIA DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO 

A Tabela 15 apresenta uma análise dos participantes que foram capacitados por meio dos 

Convênios em questão. Alguns dos Estados indicaram, precisamente, a quantidade de servidores 

capacitados. O de maior número foi verificado em Roraima.  

 
Tabela 15 - Dados sobre a capacitação 
 

Estado Quant. 
de 

pessoas 

Quant. 
de 

Instit. 

Quais Instituições foram capacitadas? 

MATO GROSSO 213 06 - Polícia Civil/ PJC 
- Policia Militar  
- Corpo de Bombeiros Militares 
- Politec 
- Centro Integrados de Segurança Pública 
- Núcleo de Segurança 

PARAÍBA Sem 
resposta 

03 - Polícia Civil 
- Policia Militar  
- Corpo de Bombeiros Militares 

PIAUÍ Não 
especificado 

03 - Polícia Civil 
- Policia Militar  
- Corpo de Bombeiros Militares 

RIO GRANDE DO 
NORTE 

35 
 
 

05 - Polícia Civil 
- Policia Militar  
- Corpo de Bombeiros Militares 
- Ciasp  
- Centro Clínico da Polícia Militar 

RONDÔNIA Não 
especificado 

03 - Polícia Civil 
- Policia Militar  
- Corpo de Bombeiros Militares 

RORAIMA 246 
 

19 - Polícia Civil 
- Policia Militar  
- Corpo de Bombeiros Militares 

SANTA CATARINA 35 
 

04 - Polícia Civil 
- Policia Militar  
- Corpo de Bombeiros Militares 
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- Instituto Geral de Perícias 

SERGIPE 26 03 - Polícia Civil 
- Policia Militar  
- Corpo de Bombeiros Militares 

TOCANTINS 16 03 - Polícia Civil 
- Policia Militar  
- Corpo de Bombeiros Militares 

 

FASE DA TESTAGEM E DEVOLUTIVA 

Como pode ser observado na Tabela 16, a testagem foi realizada de forma identificada nos 

Estados da Paraíba, Sergipe, Roraima, Tocantins, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, ou seja, os 

servidores passaram pelo processo de mapeamento tendo seus nomes e dados pessoais 

identificados.  

Tabela 16: Forma de realização da testagem 

  

DE FORMA IDENTIFICADA DE FORMA ANÔNIMA 

Paraíba Piauí 

Sergipe Rondônia 

Roraima Santa Catarina 

Tocantins  

Rio Grande do Norte  

Mato Grosso  

 

Os Estados que identificaram seus participantes foram ainda questionados sobre a existência 

de devolutiva sobre os resultados dos dados individuais obtidos no mapeamento. Os dados da 

Tabela 17 mostra que tal ação foi realizada nos Estados de Sergipe, Roraima, Tocantins e Mato 

Grosso, Paraíba e Rio Grande do Norte. Não foram obtidas respostas nos Estados de Piaú, 

Rondônia e Santa Catarina.  

Tabela 17: Houve devolutiva individual no caso de testagem identificada 

SIM NÃO NÃO HOUVE RESPOSTA 

Sergipe Paraíba Piauí 

Roraima Rio Grande do Norte Rondônia 

Tocantins   Santa Catarina 

Mato Grosso   
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Dois fatores merecem ser ressaltados neste item. A identificação dos servidores no processo de 

testagem possibilita um acompanhamento deste profissional, como forma de apontar fatores de 

limitação e diagnóstico que porventura venham a auxiliá-lo em suas demandas. A título de 

exemplo, um servidor que tenha sido identificado com alto grau de estresse no processo de 

avaliação pode, então, receber da Instituição um acompanhamento mais preciso para auxiliá-lo 

com indicações psicoterápicas, monitoramento de saúde, dentre outras possibilidades de 

intervenção. Já uma avaliação sem identificação do servidor tem como ponto positivo uma 

avaliação global do grupo, o que é válido, mas não torna possível um olhar individualizado às 

necessidades dos avaliados.  

Outro importante ponto no processo de identificação do servidor, está na entrevista devolutiva. 

Segundo orientações do Conselho Federal de Psicologia, contempladas no Código de Ética do 

Profissional, bem como em resoluções deste Órgão, todo processo de avaliação no campo 

psicológico requer do profissional psicólogo um cuidado em emitir uma devolutiva dos 

resultados do indivíduo avaliado. A entrevista devolutiva trata-se de uma sessão em que o 

psicólogo terá a oportunidade de explicar ao avaliado seus resultados, detalhadamente, bem 

como indicar a ele possíveis encaminhamentos para sanar suas demandas. Tal entrevista torna-

se essencial no processo, como forma de tornar efetivo o processo de avaliação. 

A entrevista devolutiva pode ser individual ou em grupo. Se a avaliação for identificada, deve-se 

proceder à uma entrevista individualizada. Em caso de avaliações globais, ou seja, sem a 

identificação de cada um dos indivíduos, pode-se optar por palestras que apresentem os 

resultados aos participantes da pesquisa ou a diferentes instâncias da Instituição avaliada. 
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A análise de como ocorria a devolutiva dos dados aos participantes do projeto indicou diferentes 

realidades nos Estados, conforme mostrado na Tabela 18. Houve Estados que adotaram o 

procedimento de devolutivas individuais, e outros de devolutiva global, por meio de palestra. No 

geral, o processo de devolutiva foi avaliado de forma positiva pelos participantes dos projetos 

que responderam a essa pesquisa. 

 

Tabela 18 – Como foi o processo de devolutiva, quanto à aceitação dos dados 

Estado Como foi a aceitação da devolutiva? 

MT A etapa da devolutiva teve aceitação, onde os participantes ficavam surpresos em 
ter retorno individual de uma pesquisa realizada. 

PB O feedback foi dado por meio de palestras devolutivas, expondo todos os 
resultados encontrados de forma coletiva, porém diferenciado por corporação e 
cidades pólos. 

PI Não houve devolutiva individual.  
Os resultados foram apresentados de forma global e aberta, sem identificação dos 
participantes. 
Houve possibilidade para aqueles que se identificaram na aplicação, de terem 
uma conversa com os profissionais. 

RO Não houve devolutiva   

RR Os resultados foram apresentados aos Comandantes, Secretários e Delegado 
Geral (apresentações individuais por instituição), tendo sido muito bem aceitos. 
Houve devolutiva individual dos resultados nos consultórios psicológicos.  
Houve manifestação de todos os gestores a respeito da importância do Programa 
e da necessidade de sua continuidade. 

SC 
RN 

Não houve resposta 

SE As pessoas se sentiam verdadeiramente avaliadas, pois tinham, em mãos, o 
resultado da avaliação do nível de estresse que vivenciavam naquele momento. 
Fizeram agradecimentos à instituição, via e-mail, ao receberem as devolutivas. 

TO A devolutiva foi positiva 
Houve procura por atendimento. 

 

As estratégias utilizadas para publicidade dos resultados alcançados também foram 

diversificadas, conforme pode ser visto na Tabela 19. Em geral, foram realizados eventos, 

seminários, reuniões de devolutivas a áreas estratégicas e elaboração de relatórios.  
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Tabela 19 – Forma de publicidade dos resultados 

Estado Forma de publicidade dos resultados alcançados 

MT Reuniões com gestores estratégicos em cada instituição 
Fórum de apresentação de resultados com gestores regionais 
Mídias: TV, rádio e internet 
Banco de dados  
Relatório 
Workshop de reflexão sobre os resultados do projeto 

PB Palestras devolutivas 

PI Finalização do Programa com uma Campanha apresentando as temáticas 
abordadas, prevenção da doença e promoção de saúde e resultados dos testes 

RN Não houve resposta 

RO Divulgação em mídia local 

RR Relatórios por corporação 
Apresentação realizada em cada instituição participante 
Apresentação para o Governador do Estado 
Posteriormente serão divulgados na mídia local 
Elaboração de artigos sobre todos os eventos e atendimentos realizados (em 
formato de livro) 
Elaboração de trabalhos a serem apresentados em Congressos e demais eventos 

SC Fórum 
Reuniões devolutivas às instituições 
Relatório da pesquisa disponível do site da SSP 
Folhetos 

SE  Seminário 
Relatório a cada instituição com os resultados da pesquisa 
Relatório geral para o Secretário de Segurança Pública 
Divulgação dos eventos por meio da página da Secretária 

TO Reunião de apresentação dos resultados para os gestores 
Palestra de divulgação dos resultados para os participantes da pesquisa 

 
Quanto às formas de encaminhamento e/ou atendimento dos participantes, os dados sinalizaram 

que a maioria dos Estados indicou participantes para atendimentos médicos e/ou psicológicos. 

Houve diferença entre estratégias de intervenção entre participantes diagnosticados nas 

categorias ‘com’ e ‘sem’ estresse, como no Estado de Roraima, e abertura para atendimento 

apenas em casos de demandas espontâneas, como verificado no Estado do Piauí. A Tabela 20 

descreve as diferentes realidades apresentadas.  
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Tabela 20 – Formas de encaminhamento  

Estado Formas de encaminhamento ou atendimento dos participantes 

MT Treino de Controle de Estresse aos participantes 
Workshop de Assertividade, habilidades sociais e lideranças aos participantes 
Atendimento psicológico  
Atendimento psiquiátrico 
Massoterapia 
Circuito de qualidade vida 
Instituição de novos projetos para atender demandas levantadas pelo mapeamento 

PB Intervenções grupais nas cidades pólos 

PI Demanda espontânea individual, com atendimento realizado pelos profissionais nos Núcleos 

RN Não houve resposta 

RO Não houve resposta 

RR Contato telefônico, marcando data, horário e local da devolutiva 
Participantes sem estresse foram encaminhados para atendimento de um dos 6 (seis) psicólogos 
responsáveis pelo atendimento 
Participantes com dados do teste com estresse foram indicados a entrevista psicológica e 
psiquiátrica para verificar necessidade de tratamento 
Participantes com necessidade de avaliação neurológica foram encaminhados ao neurologista do 
Programa 
Expressivo número de procura espontânea para atendimento psicológico e psiquiátrico (cerca de 
80 profissionais que não participaram do mapeamento) 

SC Não houve resposta 

SE Procura espontânea pelo serviço de atendimento (pequeno número) 
Indicação para procura de tratamento na instituição ou fora dela 

TO Carta de resposta da testagem pela PJ contratada 
Encaminhamento para médico psiquiatra 
Encaminhamento para psicólogo 

 
Na análise sobre quem detém a guarda dos instrumentos aplicados no Projeto, os Estados 

indicaram, conforme pode ser observado na tabela 21 a seguir, que em Roraima, Rondônia, 

Tocantins, Mato Grosso e Santa Catarina, a responsabilidade está com a empresa contratada pela 

implementação e gerenciamento do processo. Já nos Estados da Paraíba, Sergipe, Piauí e Rio 

Grande do Norte, os instrumentos encontram-se sob responsabilidade das Secretarias.  

Ainda sobre este tema, recorre-se ao documento do Conselho Federal de Psicologia (Resolução 

n° 007/2003 - Institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, 

decorrentes de avaliação psicológica e revoga a Resolução CFP º 17/2002) como forma de orientar 

as Instituições. Neste documento é afirmado que: 
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Os documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, bem como todo o material que os 

fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de 5 anos, observando-se a responsabilidade por 

eles tanto do psicólogo quanto da instituição em que ocorreu a avaliação psicológica.  

Esse prazo poderá ser ampliado nos casos previstos em lei, por determinação judicial, ou ainda em casos 

específicos em que seja necessária a manutenção da guarda por maior tempo.  

Em caso de extinção de serviço psicológico, o destino dos documentos deverá seguir as orientações definidas 

no Código de Ética do Psicólogo.  

 
Tabela 21: Responsáveis pela guarda dos instrumentos aplicados no Projeto 

SECRETARIA EMPRESA 
Roraima Paraíba 

Rondônia Sergipe 

Tocantins  Piauí 

Mato Grosso Rio Grande do Norte 

Santa Catarina  

 

No que se refere ao alcance das ações implementadas, identificou-se ações diferenciadas junto a 

atendimentos para servidores do interior do Estado. A Tabela 22 descreve as diferentes 

estratégias e localizações onde as atividades foram realizadas. Com exceção de Santa Catarina, 

todos acessaram os servidores do interior, com maior extensão/amplitude no Estado do Mato 

Grosso. Quanto aos Estados que não se identificaram nesta pesquisa, não foi possível avaliar 

quais ações foram tomadas.  

Observa-se a necessidade e importância em se atingir cidades do interior, para alcançar também 

o efetivo presente nestes locais, para além das Capitais, dado as necessidades que essas regiões 

enfrentam. Neste sentido, sugere-se que projetos nesta natureza possam ter maior amplitude 

nas intervenções propostas.    
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Tabela 22 – Descrição de alcance aos servidores do interior do Estado 
 

Estado Descrição 

 
RN 

Os servidores do interior e da capital do estado continuam sendo atendidos, 
através do Ciasp-Centro Integrado de Apoio ao Policial 
O Núcleo ainda será implantado no mês de Novembro/2011 

MT Foram acessadas as seguintes regiões: Brasnorte, Cáceres, Juara, Pontes e 
Lacerda, São José dos Quatro Marcos, Sorriso, Tangará, Barra das Garças, 
Rondonópolis, Sinop, Campo Verde, Primavera do Leste, Jaciara, Porto 
Esperidião, Colider, Alta Floresta, Juína, Itaúba, Juara, Lucas dório Verde, 
Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Santa Carmem, Sorriso, Vera, Barra do 
Bugres,Campo N. Parecis, Diamantino, Nova Olímpia, Água Boa, Alto da Boa 
Vista, Canarana, Confresa, Nova Xavantina, Porto Alegre do Norte, Posto da 
Mata, S. Felix do Araguaia, Vila Rica, Araputanga, Comodoro, Jauru, Mirassol 
D'Oeste, Reserva do Cabaçal,  S. José dos 4 Marcos, Rondonópolis, Alto Garças, 
Pedra Preta, Poxoréu, Alto Taquari, Paranatinga e Vila Rica. 

PB O mapeamento foi realizado nas dez cidades pólo, alcançando todo o Estado 

PI Foi estendida a três cidades pólos: Floriano, Parnaíba e Picos 

RO A empresa viajou para o interior com a comissão e reuniu-se com os 
profissionais nas unidades de segurança 

RR Foram realizadas palestras de sensibilização e mapeamento nos municípios do 
interior do Estado 
Foram realizados os grupos focais, aplicação de testes psicológicos, avaliação 
antropométrica realizada por um enfermeiro e entrevista individual por uma 
assistente social. 
Está previsto a realização de visita ao interior, para verificar situação dos 
profissionais e realizar oficina sobre relacionamento interpessoal, auto-estima 
e motivação 

SC Não houve resposta 

SE O mapeamento foi realizado nas cidades sede das comarcas, onde funcionam as 
Delegacias regionais, contando com a participação dos servidores que 
trabalhavam nas cidades vizinhas 

TO Foram estendidos a 14 municípios que são regionais, além da capital 
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SUSTENTABILIDADE DOS  NÚCLEOS  
 

Esta Seção se propõe analisar dados atuais sobre os Núcleos, com o propósito de avaliar o grau 

de sustentabilidade dos mesmos, verificado após a finalização/execução dos projetos. Como 

sustentabilidade dos Núcleos foram avaliados alguns aspectos como continuidade, propósito, 

composição, dentre outros. O objetivo central desta avaliação foi mapear a situação dos Estados 

e, ainda mais importante, identificar a necessidade de continuidade das ações no contexto de 

valorização dos profissionais de segurança pública.  

Ao serem questionados se o Núcleo continua em funcionamento, houve afirmação positiva na 

grande maioria dos Estados contemplados, como Paraíba, Sergipe, Piauí, Roraima, Rondônia, 

Mato Grosso e Santa Catarina. No Tocantins houve negativa, embora não tenha identificado o 

motivo e o Estado do Rio Grande do Norte não apresentou resposta. Ressalta-se que à época o 

projeto neste Estado estava vigente por medida judicial.  

 

Tabela 23: O Núcleo continua funcionando? 

SIM NÃO NÃO HOUVE 
RESPOSTA 

Paraíba Tocantins Rio Grande do Norte 

Sergipe   

Piauí   

Roraima   

Rondônia   

Mato Grosso   

Santa Catarina   

 
A Tabela 24 indica a composição da equipe que, atualmente, compõe o Núcleo, bem como o local 

onde se encontram os bens adquiridos por meio do Convênio.  
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Tabela 24 – Composição atual e local dos bens dos Núcleos 

Estado Composição da equipe Local dos bens 

MATO 
GROSSO 

05 Psicólogos; 03 Assistentes sociais; 01 Tecnólogo 
em Gestão de Pessoas; 01 Letrado; 01 Pedagogo; 01 
Educador Físico; 01 Administrador; 01 Estagiário de 
Marketing; 01 Estagiário de Psicologia; 01Estagiário 
Tecnólogo em Gestão Estratégica de Pessoas 

Sede da Superintendência de 
Gestão de Pessoas – Sesp, indicado 
como Gerência de 
Desenvolvimento e Qualidade de 
Vida 

PB Psicólogo; Assistente Social; Nutricionista; 
Fisioterapeuta; Administrador e Educador Físico. 
Ainda faltava contratar um Psiquiatra 
Não houve especificação da quantidade 

Na Delegacia da Mulher 

PI 01 psicólogo Alguns dos bens estão guardados 
na Academia de Polícia Civil - 
ACADEPOL, sendo tombados para 
encaminhamento aos núcleos. 

RN Não houve resposta No momento encontram-se em 02 
(dois) almoxarifados da Secretaria 
de Segurança, responsáveis pela 
guarda destes. Estão aguardando a 
implantação do Núcleo indicado 
para inauguração em 
Novembro/11. 

RO PC Lilian, PM Ana Lídia e Médica Angélica No Núcleo de Gerenciamento do 
Estresse 

RR PM: Ten Cel ; PC: Delegada; CBM: Major; Secretaria de 
Justiça e Cidadania: Agentes Carcerário Secretaria 
Estadual da Segurança Pública: Delegado 
Não foram especificados os profissionais do 
atendimento 

Na SESP/RR  
No Corpo de Bombeiros 

SANTA 
CATARINA 

PM: policiais com formação em Psicologia 
PC: psicólogas policiais 
IGP: psicóloga e técnica criminalista. 

PM: Diretoria de Saúde e Promoção 
Social (Progesp) 
PC: Setor de Assessoramento 
Psicológico   
IGP: Núcleo de Saúde do Servidor 

SE O1 psicólogo; 01 assistente social; 01 médico; 01 
fisioterapeuta 

No Centro Integrado de Apoio 
Psicossocial - CIAPS 

TO Não houve resposta Distribuídos entre as três forças, 
conforme rege o projeto. 

 

Os gestores foram questionados sobre o estabelecimento de possíveis parcerias com instituições 

externas, que tenham sido firmadas durante o Projeto. Os dados indicaram que três dos nove 

Estados (Paraíba, Roraima e Mato Grosso) firmaram parceria. 
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A parceria é fator fundamental no desenvolvimento de projetos desta natureza, como forma de 

ampliar recursos físicos e humanos, bem como na possibilidade de auxiliar e dar 

sustentabilidade às ações propostas. No caso do mapeamento de estresse, por exemplo, ações 

entre Instituições de Ensino possibilitam acesso a alunos estagiários, a docentes que podem 

auxiliar no processo de capacitação e elaboração de materiais didáticos, por exemplo.  

 
A Tabela 25, apresentada a seguir, sintetiza a forma com que as parcerias foram estabelecidas 

em cada Estado.  A questão foi respondida por apenas quatro Estados, indicando como estratégia 

mais comum a realização de Acordos, termos de cooperação e convênios entre Instituições.   

Tabela 25 – Forma de parcerias nos Estados 

Estado Forma de realização 
MT Por meio de Termo de cooperação, ofícios e cedência de vagas 

PB Por meio de acordos 

PI 
RO 
TO 
RN 
SC 

Não houve resposta 

RR Por meio de convênios com Instituições de Ensino Superior 
Por termo de cooperação técnica, junto à Companhia Energética de Roraima – CERR 

SE A parceria já existia, por meio de parcerias com as universidades, através de estágios 
curriculares nas áreas de psicologia e serviço social 

 

Ao serem questionados sobre a continuidade das parcerias, a resposta foi positiva entre os 

Estados de Paraíba, Sergipe, Roraima e Mato Grosso.  

Cada um dos Estados foi indicado a descrever como têm funcionado, neste momento, as formas 

de parcerias. Na Paraíba, foi indicado que, como a equipe ainda não está composta, todas as 

demandas do Núcleo vêm sendo realizadas com o total apoio da empresa licitada.  

Especificamente, Sergipe vem realizando as parcerias por meio dos estágios de alunos, conforme 

indicado anteriormente. Roraima indicou que vem realizando, junto à Faculdade local, estágios 

de psicologia que atuam no Programa com oficinas motivacionais realizadas nas delegacias. Já 

com a Universidade Federal de Roraima, o Estado conta com a presença de estagiários em 
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psicologia e secretariado, que cumprem carga horária diária no Núcleo, apoiando em todas as 

atividades.  Junto à Companhia Energética de Roraima, há um psicólogo cedido ao Núcleo.   

O Estado do Mato Grosso apresentou uma descrição mais minuciosa, tendo indicado, como 

parcerias: a Secretaria de Estado de Administração – SAD (Órgão Gestor); Imprensa Oficial de 

Mato Grosso (IOMAT) - publicações das Progressões Horizontais, Verticais; Sindicatos das 

Carreiras pertencentes à SEJUSP; Aspectos legais da aposentadoria com profissionais da 

SUPREV; Orientações sobre saúde e nutrição com profissionais de Nutrição do Sistema Prisional; 

Orientação sobre Economia com profissional da Gerência de Desenvolvimento Organizacional 

(Núcleo Sistêmico); Escola de Governo, na disponibilização de cursos para capacitação de nossos 

servidores; Escola do Legislativo, com parceria em cursos de língua estrangeira; Tribunal de 

Contas, em parceria nos cursos e disponibilidade de salas;  Diretoria de Polícia Judiciária Civil, 

parceira cedendo cavaletes para exposição;  Igrejas emprestaram 50 (cinquenta) cadeiras, 

instrumentos musicais, equipamento de som e realizaram momento de louvor e oração;  

Secretaria Estadual de Meio Ambiente/SEMA cedeu o espaço de auditório; Centro de Ensino 

Técnico Mato-Grossense/CETEM, disponibilizando estagiários técnicos em Enfermagem e 

Estética acompanhados de supervisor e equipamentos;  Gerência de Saúde do Sistema 

Penitenciário, que disponibilizou material, enfermeiros e odontólogas; Gerência de Alimentação, 

que disponibilizou Nutricionista e equipamento; Diretoria de Saúde da Polícia Militar, que 

disponibilizou Fisioterapeuta; Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário 

(SIAGESPOC/SINDSSPRIS), com equipamentos; Secretaria de Cultura, no empréstimo do 

auditório no Palácio da instrução;  Centro de Ensino Técnico Mato-Grossense/CETEM, com 

equipe de massoterapia e maquiagem;  Associação Mato-Grossense dos Municípios/AMM, que 

cedeu o espaço e equipamentos de multimídia;  Parceria com os profissionais que se dispuseram 

a prover palestras, entre médico especialista em estética na medicina, fisioterapeuta e 

esteticista; Câmara de Dirigentes Lojistas e Sindicato Rural (Sinop), que cederam espaço e 
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equipamentos necessários;  Empréstimo do auditório da UNEMAT em Cáceres e auditório da 

SEDUC em Tangará da Serra. 
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Benefícios e desafios enfrentados no processo 

 
 

 

Esta Seção se propõe a analisar quais foram os maiores benefícios, desafios e dificuldades 

encontradas durante o processo.  

 

MAIORES BENEFÍCIOS 

Na análise de quais foram os maiores benefícios encontrados  no processo de implementação do 

Projeto, os Estados indicaram diferentes alcances, conforme indicado na Tabela 26.   

Tabela 26 – Maiores benefícios do Projeto 

                                           
Dimensões 

Estad
o 

Maiores benefícios 

Prevenção PB - Possibilidade de prevenção do surgimento de estresse 
- Tratamento de pessoas acometidas pelo estresse desde o seu início, 
inclusive as na fase de exaustão 
- Identificação dos fatores estressantes 

SE - Disponibilidade de dados coletados e avaliados cientificamente 

RR - Expectativas futuras de valorização profissional por parte dos gestores e 
dos profissionais 
- Reconhecimento da necessidade de cuidado com a saúde 

RO - Trabalho preventivo 

TO - Promoção de mudança de hábitos para favorecer a saúde 

MT - Despertar no servidor para o auto cuidado, percebendo-se como 
responsável por sua vida 

Conscientização/ 
Sensibilização 

SE - Sensibilização de alguns gestores para uma atenção mais cuidadosa com 
seus subordinados e com a sua própria saúde 

PB - Orientação acerca da alimentação, atividade física corroborando para uma 
melhor qualidade de vida 
- Conscientização dos servidores quanto a uma maior preocupação com a 
saúde emocional 

PI - Conscientização sobre a importância da saúde mental 

TO - Conhecimento dos participantes sobre a saúde e qualidade de vida 

RN - Necessidade de que se encontrem meios para manter o nível do estresse 
num limite saudável (cuidando e/ou prevenindo) 
- Preocupação para que os riscos ocupacionais não prejudiquem o processo 
de trabalho 

 
 
 
 
 

SE - Reconhecimento dos trabalhos realizados pelo Centro Integrado de Apoio 
Psicossocial;  
- Expectativa nos profissionais em relação à continuidade das ações; 
- Os profissionais passaram a enxergar isso como uma necessidade na 
instituição 
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Reconhecimento do 
trabalho 

RR - Maior credibilidade na Instituição de Segurança Pública; 
- Agradecimento dos profissionais que constantemente manifestam 
satisfação com o Programa, especialmente com os atendimentos e oficinas 
motivacionais. 

RO - Maior valorização dos trabalhos sociais do Núcleo 

MT - Fortalecimento da imagem institucional 
- Instituição de um produto efetivo e reconhecido pelos profissionais de 
segurança pública 

Procura por tratamento SE - Aumento da procura do serviço de atendimento no CIAPS, principalmente 
os encaminhamentos 

Acesso ao 
atendimento/tratamento 

RR - Atendimento psicológico, psiquiátrico e neurológico aos profissionais com 
estresse ou outro sofrimento psíquico 
- Realização de visitas domiciliares por assistentes sociais os profissionais 
- Sentimento de acolhimento por parte dos familiares 

TO - Aproximação dos policiais com os serviços oferecidos 

MT - Possibilidade de continuidade e expansão do programa para as 
instituições vinculadas ao Núcleo 

SC - Criação do Núcleo de Saúde do Servidor no Instituto Geral de Perícias 
- Aprimoramento do Setor de Assessoramento Psicológico da Polícia Civil 
- Aprimoramento do Núcleo de Gerenciamento de Estresse (Progesp) da 
Polícia Militar; 
- Criação e ampliação do acervo bibliográfico dos núcleos 

Influência no processo 
de Gestão 

SE - Indicou a necessidade de um planejamento das ações com a utilização de 
ferramentas de Gestão de Pessoas 
- Identificação como um dos pontos de maior vulnerabilidade das 
instituições envolvidas nesta pesquisa 
- Soma de esforços de comandos e gestores, todos comprometidos com o 
bom andamento dos trabalhos 

RR - Reconhecimento da necessidade da Secretaria e das corporações terem 
equipe técnica de saúde 
- Comprometimento dos gestores em realizar o Programa 
- Comprometimento dos gestores em encaminhar os profissionais 
- Comprometimento dos gestores em participar dos eventos 

RO - Maior compreensão dos trabalhos sociais do Núcleo 

RN - Conclusão de que uma parcela da população estudada (39,94%) possui 
estresse e precisa de cuidados 

MT - Levantamento da demanda real de qualidade de vida no trabalho 
- Existência de uma ferramenta com foco no resultado na área de psicologia 
- Possibilidade de redução do absenteísmo 
- Melhoria no clima organizacional 
- Apoio e reconhecimento do nível estratégico na execução do projeto 

SC - Desenvolvimento de competências profissionais sobre estresse 
- Sensibilização dos gestores sobre os riscos do estresse ocupacional na 
segurança pública 

Parcerias SE - Aproximação entre os diversos órgãos envolvidos 

Capacitação/Pesquisa MT - Treinamento da área Técnica de Qualidade de Vida;  

SC - Produção de conhecimento sobre fontes estressoras, estratégias de 
enfrentamento e sintomas do estresse em profissionais da Segurança 
Pública catarinense;  
- Possibilidade de realizar a primeira pesquisa científica sobre estresse em 
profissionais da Segurança Pública catarinense 
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Foram identificadas 08 dimensões/categorias de benefícios após a 

implementação/execução dos Projetos, a partir dos dados fornecidos pelos Estados:  

O primeiro tipo de benefício refere-se ao processo de Prevenção por parte dos servidores, 

gestores e profissionais, atentando-se ao desenvolvimento de estratégias de enfrentamento do 

estresse.  

O segundo refere-se à Conscientização/Sensibilização dos profissionais quanto à 

necessidade de cuidado com a saúde.  

O terceiro diz respeito ao Reconhecimento do trabalho por parte dos Núcleos ou mesmo 

da necessidade de investimentos nesta área.  

A Procura por tratamento se refere ao aumento pela procura de serviços por parte dos 

servidores.  

O Acesso ao atendimento/tratamento assevera o investimento nos serviços prestados 

neste campo, considerando novas e reais possibilidades de serviços.  

A Influência no processo de Gestão consiste em ações que atuam no processo estratégico 

das Instituições e que, certamente, devem ser repensadas em futuras decisões estratégicas.   

As Parcerias consideram ações junto a outras instituições, com ganhos efetivos para o 

processo.  

A dimensão Capacitação/Pesquisa considerou tanto o acesso a formação dos profissionais 

quanto a conscientização de investimentos na área de pesquisas neste tema.  

Quanto ao aumento da demanda de atendimento, de acordo com a Tabela 27, observou-se 

que esta foi uma realidade nos Estados da Paraíba, Sergipe, Roraima, Rondônia, Tocantins, Mato 

Grosso e Santa Catarina.   
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Tabela 27: Aumento na demanda de atendimentos ou outros tipos de demandas na área 

de saúde 

SIM NÃO NÃO HOUVE 
RESPOSTA 

Paraíba Rio Grande do Norte Piauí 
Sergipe   
Roraima   
Rondônia   
Tocantins   
Mato Grosso   
Santa Catarina   

 

MAIORES DIFICULDADES 

Quanto às maiores dificuldades enfrentadas no processo de implementação do Projeto, os 

Estados indicaram cerca de dez dimensões, conforme pode ser verificado na Tabela 28. 

Tabela 28 – Maiores dificuldades 

                                           
Dimensões 

Estado Maiores dificuldades 

Relação com a Gestão PB - Falta de informação dos gestores 
- Dificuldade de comunicação entre os gestores  

SE - Desconhecimento do gestor administrativo, em função das mudanças 
ocorridas na Secretaria de Segurança 
- Falta de conhecimento do gestor quanto ao projeto 
- Dificuldades, por parte dos gestores técnicos do projeto, para 
convencimento dos gestores 
- Dificuldade de convencimento dos gestores para início dos trabalhos 

TO - Mudança constante na gestão do Estado e da Secretaria da Segurança 
Pública 

RN - Estado estava passando por um momento de transição de governo, o que 
foi um dos motivos do retardamento da implementação do Projeto 
- Problemas com o Núcleo das obras de restauração do prédio, onde o 
Núcleo irá funcionar 

MT - Sensibilização dos Gestores 

SC - Projeto foi escrito em 2008 em uma situação político-institucional, 
diferente de sua época de execução, em 2010, com pessoas diferentes 

Tempo de execução PB - Tempo para realização do projeto, que é datado de 2008, mas que só 
começou a implementação em 2010 

TO - Tempo de execução, muito curto 

SC - Lentidão da SSP no processo licitatório, ocasionando diversos problemas 
quanto à execução do serviço 

 PB - Burocracia das instituições  
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Burocracia/Logística SE - Morosidade no processo de licitação 
- Redução do número de profissionais para dar conta das atividades, levando 
em consideração todo o processo minucioso de prestação de contas 

PI - Aquisição dos bens 

RR - Demora na contração de pessoa jurídica para execução do Programa 

RO - Contratação de Pessoal para desenvolver o trabalho do núcleo 

TO - Dificuldades imobiliárias 

MT - Processos licitatórios 
- Logística para organização nas atividades regionais para região 
territorialmente dispersa como MT 

Influências externas PB - Aspectos outros, como campanhas eleitorais 

Gestão SE - Não ser uma prioridade no âmbito da Secretaria 

MT - Transformação da cultura institucional 
- Transformação na comunicação institucional 

Falta de 
experiência/Questões 
Técnicas 

SE - Pouca experiência de todos os envolvidos nesse trabalho 

MT - Encontrar empresa com equipe técnica para desenvolver o projeto 
- Mensurar resultados não observáveis 

Adesão ao tratamento PI - Sensibilização dos servidores 

RR - Resistência por parte de alguns profissionais que necessitam de 
atendimento e que não participam das atividades e não querem ser 
atendidos 

MT - Sensibilização dos Servidores 
- Conscientizar e sensibilizar o servidor a ter o auto cuidado 

Comprometimento dos 
profissionais 

RR - Participação de alguns profissionais 
- Falta de credibilidade da instituição por parte de alguns 

TO - Falta de envolvimento por parte de alguns 

MT - Sensibilização da equipe técnica 

Falta de recursos RR - Incerteza sobre a continuidade do Programa, devido a falta de recursos 
(humanos e financeiros) 

Disponibilidade de 
recursos humanos 

SC - Quantidade de horas da capacitação  
- Disponibilidade de pessoas para participarem do projeto 
- Psicólogas do Setor de Assessoramento Psicológico acabaram por não 
participar da capacitação, em função da agenda dos encontros, por licença 
prêmio e processo de aposentadoria 

  

A Relação com a Gestão descreveu questões relacionadas com os gestores, principalmente 

sobre fatores relacionados à comunicação, sensibilização à ação e comprometimento com o 

trabalho. Nesta questão, também foram implicadas as dificuldades com o início do processo em 

2008 e execução apenas no ano de 2010. 
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 O Tempo de execução foi uma das dificuldades ressaltadas. Tal dificuldade está no tempo 

de execução do Projeto, tendo sido considerado curto pelos Estados, acrescido da lentidão dos 

processos licitatórios, por exemplo.   

Burocracia/Logística foi vinculada à morosidade e dificuldade nos processos e ao 

reduzido número de profissionais na área.   

A Influência externa foi citada por apenas um Estado, vinculado à campanha eleitoral, 

tendo indicado que influenciou de forma negativa a execução do projeto. 

Questões vinculadas à Gestão das Secretarias, bem como questões institucionais, também 

foram limitações apontadas. 

A Falta de experiência/Questões Técnicas foi apontada pela pouca experiência por parte 

dos profissionais envolvidos, bem como a dificuldade vivenciada em se encontrar uma empresa 

especializada na área.  

Adesão ao tratamento foi uma dimensão verificada no processo de sensibilização dos 

servidores, incluindo questões como a resistência ao atendimento e à participação em atividades 

propostas.  

O Comprometimento dos profissionais caracterizou-se pela dificuldade de participação de 

alguns profissionais, bem como pela falta de credibilidade junto ao Projeto.  

Falta de recursos foi compreendida como a incerteza sobre a continuidade do Programa, 

devido à falta de recursos (humanos e financeiros). 

Disponibilidade de recursos humanos foi indicada como referente a dificuldades 

enfrentadas dentro da equipe técnica como, por exemplo, pouco efetivo para atuar no projeto. 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

A Tabela 29 indica quais foram os principais desafios enfrentados pelos Estados no processo de 

aquisição de equipamentos e materiais. Em geral, os processos licitatórios e a morosidade de 
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aquisição de materiais foram os mais ressaltados. Não houve indicação das dificuldades 

enfrentadas por parte dos Estados da Paraíba e de Roraima. 

 

Tabela 29 – Desafios na aquisição de equipamentos 

Estado Principais desafios - aquisição de equipamentos e materiais 

MT - Dificuldade no alinhamento da execução física com a financeira 
- Adequação dos preços no projeto com o mapa comparativo de preço do Órgão 
Central 
- Pregões fracassados 
- Falta de agilidades nos tramites administrativos 

PB 
RR 

Não houve resposta 

PI - Morosidade no processo licitatório 

RN - Materiais que vieram com problemas e tiveram que ser devolvidos para troca, 
demorando assim o seu retorno 

RO - Indicou que houve aquisição de Notebooks e Projetores de Multimídia, embora 
não tenha indicado as dificuldades enfrentadas 

SC - Conseguir celeridade no processo licitatório da SSP 
- Receber o número do patrimônio dos bens entregues à Polícia Militar 

SE - Demora no processo licitatório 
- Empresas não cumpriam seus contratos 
- Dificuldade das empresas em atender aos requisitos da licitação 
- Demora na entrega dos móveis 

TO - Demora na licitação 
- Morosidade na entrega dos bens 

 
 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

A Tabela 30 indica quais foram os principais desafios enfrentados pelos Estados no processo de 

contratação de pessoa jurídica. Foram citadas, principalmente, duas maiores dificuldades: a 

primeira referente ao processo de licitação e a segunda referente à dificuldade de se encontrar 

empresa especializada pela execução do Projeto no Estado. 

Tabela 30 – Dificuldades de contratação de pessoa jurídica 
 

Estado Dificuldades de contratação da pessoa jurídica 
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MT - Encontrar empresas com capacidade técnica 

PB - Demora no processo de licitação 

PI - Morosidade no processo licitatório 

RN - Quanto a Empresa contratada para a execução do Projeto, os trabalhos 
transcorreram, apesar de uns poucos contratempos, dentro dos padrões esperados 

RO - Necessidade de contratação de empresa para execução de atividades 
relacionadas à redução do estresse 

RR - Não houve resposta 

SC - Conseguir celeridade no processo licitatório da SSP 

SE - Falta de empresas que dispõem desse serviço, tendo sido necessário de 
contratação de empresa de fora, onerando financeiramente 

TO - Dificuldade em encontra empresas habilitada ao tema para a execução do 
proposto em projeto 

 
 

REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO 

A Tabela 31 indica diferentes desafios enfrentados na realização do mapeamento.  Em comum a 

quase todos os Estados foi citada a dificuldade de acesso à amostra, seja por liberação do efetivo 

ou pela dificuldade em acessar a todas as regiões necessárias.  

Tabela 31 – Dificuldade encontradas no mapeamento 

Estado Dificuldades no mapeamento 

MT - Alcançar o número de pessoas nas datas e horários das atividades agendadas 
- Dificuldade no preenchimento das avaliações 
- Dificuldade na organização dos eventos 
- Definição de escolha das pessoas para participarem do Programa de maneira 
imparcial 
- A não rotulação dos participantes. 

PB - Pouca comunicação entre os gestores em todas as cidades pólos, dificultando o 
entendimento e o tempo das testagens 

PI - Sensibilização dos servidores 
- Deslocamento da equipe fiscalizadora (inexistência de veículos) 

RN - Pelo fato do Projeto ter tido apenas 5 meses para ser executado (devido a motivos 
governamentais anteriores), esse curto prazo dificultou primeiramente na 
convocação dos servidores 
- Para a realização do Mapeamento, além do prejuízo na convocação que teve curto 
tempo para isso, a maior dificuldade foi relacionada nos dias da aplicação dos 
instrumentos, pois esta foi realizada em plena semana do pleito eleitoral, o que 
demandou um baixo índice na apresentação dos servidores para o preenchimento 
desses instrumentos. Não se atingindo com isso, o índice esperado. 
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RO - Análise dos resultados 

RR - Eventos para este fim tiveram que ser remarcados por inúmeras vezes, devido ao 
reduzido número de participantes 

SC - Conseguir a amostra de 2.675 sujeitos de todas as regiões do Estado 

SE - Baixo número de servidores nos diversos órgãos envolvidos, tornando necessário 
liberar pessoas em horário de expediente para participar das palestras 
- Dificuldades com os gestores que não permitiam que seus subordinados se 
ausentassem do trabalho 
- Dificuldade de argumentação para sensibilização dos gestores, sobre a 
importância do trabalho 

TO - Pouca participação, apesar da divulgação 

 
 
RESULTADO ALCANÇADO E IDENTIFICAÇÃO DE CASOS GRAVES 

No que se refere à análise das maiores dificuldades encontradas nos resultados do mapeamento, 

bem como na identificação dos casos mais graves de estresse, a Tabela 32 indicou que os 

respondentes não detalharam dificuldades inerentes a esta questão. Contudo, dois pontos 

ressaltados dizem respeito ao tempo do projeto não sustentar a contratação de profissionais de 

saúde como um médico psiquiatra, por exemplo, para a continuidade do tratamento. Outra 

questão indicada foi a preocupação com altos índices de estresse verificados nos participantes da 

pesquisa.  

A identificação de casos graves, no processo de avaliação de servidores, imbui cada Instituição da 

responsabilidade de intervenção. Casos graves, em especial, trazem a necessidade de 

intervenções efetivas e de impacto na vida profissional de um servidor, ao ponto de não 

causarem riscos à tarefa executada, à sua vida ou a de outrem.  

Como proposta a futuras intervenções apresenta-se, como exemplo de intervenção de 

servidores, a avaliação em três níveis de resultado: recomendado, recomendado com restrições e 

não recomendado. Casos de recomendação com restrição são aqueles que demandam algum tipo 

de intervenção por parte dos profissionais de saúde. São exemplos: indicações para exames 

clínicos, de saúde em geral, orientações para acompanhamentos psicoterápicos, bem como 
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outras intervenções. Já casos de não recomendação, referem-se a profissionais que foram 

avaliados e identificados com alto grau de estresse, a ponto de poderem colocar em risco sua 

prática profissional. Esses podem ser considerados casos que podem chegar ao afastamento 

temporário do profissional, até que o mesmo passe por intervenções que venham a auxiliá-lo no 

processo. 

 

Tabela 32 – Dificuldades enfrentadas com o resultado e identificação de casos graves 

Estado Dificuldades no resultado e identificação de casos graves  

MT - Reconhecimento das fontes estressoras institucionais 
- Demonstrar aos gestores a necessidade de adesão ao tratamento 

PB 
RR 
SC 

Não houve resposta 

PI - Alcançar a amostra prevista no projeto 

RN - Os dados encontrados de Estresse Psicológico (50%); Estresse Físico (39%); 
Estresse Físico e Psicológico (10,42%) 

RO - Necessidade de atividade física laboral 
- Necessidade de oficinas de vivência de grupo 

SE - Casos mais graves: entraram em contato e disponibilizaram os serviços dos 
núcleos. Após um longo período, algumas pessoas apresentaram problemas e ao 
serem encaminhados ao serviço de atendimento, foi identificado que se tratava das 
pessoas que apresentaram problemas grave nas avaliações 
- Houve casos que não procuraram o serviço – o que se mostrou preocupante 

TO - Dificuldade na continuação do tratamento com médico psiquiatra, devido o 
contrato ter sido de apenas seis meses 

 
 

ATENDIMENTO E DEVOLUTIVA 

Quanto à análise sobre os desafios encontrados no processo de atendimento dos participantes, 

bem como do processo de devolutiva dos resultados, a Tabela 33 indica que vários foram os 

problemas enfrentados. O mais preocupante refere-se à falta de previsão de pagamento de 

profissionais para a continuidade do tratamento dos servidores avaliados. A falta de devolutiva 

de resultados aparece em mais de um Estado, por diferentes motivos. Questões sobre 
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disponibilidade de espaço físico para atendimento também foram citadas. Alerta-se, em 

específico, pela falta de previsão por parte das Instituições, pela continuidade das ações.  

 

Tabela 33 – Dificuldades enfrentadas no atendimento e devolutiva 
 

Estado Atendimento e devolutiva 

MT - Dificuldade nos encaminhamentos após o mapeamento 
- Acompanhamento individual de cada servidor nos casos mais graves 
- Demonstrar aos servidores a necessidade de adesão ao tratamento 
- Conscientizar os profissionais sobre a possibilidade de gerenciar o próprio stress 
- Fomentar o auto cuidado 

PB 
PI 
SC 

- Não houve resposta 

RN - Não houve devolutiva dos resultados  
- O atendimento dos participantes só será realizado após a implantação do Núcleo 

RO - Atendimento individual 

RR - A grande maioria aceitou bem o seu parecer mas, em alguns casos, houve 
resistência ao atendimento 
- Tiveram que conscientizar o profissional de que precisava de atendimento, 
principalmente, psiquiátrico, sendo que alguns ainda têm preconceito 
- Incerteza da continuidade do atendimento, pois psicólogos tem contrato até 
dezembro deste ano 

SE - Não foi possível fazer devolutiva com atendimento individual, ficando a critério 
da pessoa, buscar o atendimento 
- Problemas no contato com servidores: alguns e-mails voltaram devido a 
endereços incompletos ou caixas cheias, mesmo sendo encaminhados diversas 
vezes 

TO - Dificuldade de atendimento e acompanhamento psicológico, devido a falta de 
espaço adequado para servidores da Polícia Civil 

 
 

CAPACITAÇÃO 

Quanto à análise sobre os desafios encontrados no processo de capacitação das equipes 

envolvidas, a Tabela 34 indica que os mesmos foram diversificados, embora alguns Estados não 

tenham encontrado problemas ou, ainda, êxitos. Dentre os problemas citados, está a falta de 

efetivo e a pouca disponibilidade para atuarem enquanto multiplicadores.  
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Tabela 34 – Dificuldades no processo de capacitação 
 

Estado Dificuldades na capacitação dos profissionais 

MT - Responsabilidade dos profissionais de serem multiplicadores 

PB 
PI 
TO 

Não houve resposta 

RN - Foi considerado que a equipe da Empresa executora do Projeto, envolvida na 
capacitação, teve um “desempenho excepcional”.  
- Todos os profissionais envolvidos foram avaliados como muito bem capacitados e 
envolvidos. 

RO - Falta de recursos humanos 

RR - Foi considerado que não houve dificuldades 

SC - Conseguir servidores dispostos a serem capacitados dentro da agenda pré-
estabelecida 

SE - Identificação sobre a necessidade de maiores investimentos em capacitação 
- Realidade de trabalho exige dos profissionais grande habilidade nas ações, uma 
vez que se trata de uma realidade de trabalho onde as ações requerem 
intervenções imediatas e com a eficácia necessária 
- Identificação da necessidade de profissionais treinados e habilitados 
- Necessidade de maior número de profissionais para um pronto atendimento 
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MODIFICAÇÕES OCORRIDAS NO NÍVEL INSTITUCIONAL 

 
 

 

A Tabela 35 demonstra aspectos das Instituições de segurança pública que foram modificados 

após o projeto, segundo relato dos respondentes. Os dados são apresentados a seguir, 

descrevendo a realidade de cada Estado. Pelo número de benefícios citados nesta Seção, observa-

se que o processo de intervenção se mostrou bastante efetivo, tendo acessado diferentes níveis 

entre os participantes, os Núcleos, as Instituições e as Secretarias. A adoção de uma nova postura 

frente ao estresse, de enfrentamento sistemático com ações específicas, foi um dos pontos 

positivos que merece ser destacado. 

Torna-se importante ressaltar, que os dados levantados nesta pesquisa foram indicados pelos 

responsáveis diretos pela execução do projeto.  

 

Tabela 35 – Alterações em aspectos das instituições 

Estado Alterações 

MT - Credibilidade nas ações de Qualidade de Vida no Trabalho 
- Criação de um protocolo de Atendimento em TEPT 
- Aprimoramento e expansão dos produtos de Qualidade de vida 
- Estreitamento das relações da Superintendência de Gestão de Pessoas com o nível 
estratégico da SESP 
- Priorização do nível estratégico nas ações de Qualidade de Vida no Trabalho  
- Reconhecimento do setor de Qualidade de Vida como ponto de apoio para o servidor 

PB -Nova postura frente aos fatores causadores de estresse 
- Busca por opções que reduzam o estresse e contribuam para uma melhor qualidade de 
vida 
- Mudança no estilo de vida, tendo por referencial o projeto de prevenção e 
gerenciamento de estresse 
- Projetos próprios nas instituições que ofertam atividades físicas, campanhas de 
prevenção (averiguação de pressão, massa corpórea), entre outras. 

PI - O projeto promoveu a integração das instituições;  
- A partir dos dados coletados no projeto foi possível planejar ações na dimensão da 
valorização profissional;  
- Visibilidade quanto à adoção de políticas de valorização do profissional de segurança 
pública;  
- Conhecimento de categorias subjetivas dos profissionais das três instituições 
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Um dado complementar aos benefícios advindos da intervenção foi o questionamento quanto ao 

efeito da intervenção no número de afastamentos e licenças relacionadas à saúde. Apenas os 

Estados da Paraíba e Tocantins afirmaram ter havido diminuição. Contudo, faz-se necessário 

uma pesquisa mais detalhada, adotando-se critérios objetivos que permitam avaliar esse tópico, 

ou seja, um acompanhamento antes, durante e após a intervenção. Torna-se necessário, ainda, 

padronizar a medida para comparação do aumento ou diminuição de afastamentos como efeito 

da execução do Projeto em cada Estado. A título de exemplo, está a necessidade de indicar o 

número de atestados por estresse, proposto pelo Estado do Mato Grosso.  

RN - Maior conscientização sobre problemas pessoais 
- A partir deste trabalho passaram a se preocupar mais com os fatores de estresse que 
afetam os seus servidores da segurança 
- Envolvimento maior na prevenção e tratamento do estresse ocupacional 

RO - Sensibilização dos profissionais de segurança em relação à saúde 

RR - Reconhecimento dos gestores da importância da valorização profissional 
- Busca dos gestores em sanar as dificuldades apontadas como agentes estressores 
- Planejamento estratégico da Secretaria e das Instituições para os próximos anos, 
seguindo sugestões apontadas nos relatórios 
- Estreitamento dos vínculos entre as instituições participantes 
- Preocupação com a continuidade das ações desenvolvidas pelo Programa  
- Reconhecimento da importância da saúde mental dos profissionais 

SC - Incremento na conscientização sobre os efeitos do estresse ocupacional 
- Gestores mostraram-se receptivos em apoiar ações relacionadas a saúde ocupacional 
- Valorização dos profissionais que receberam os bens para criação/implementação dos 
núcleos 
- Importância de pesquisas científicas continuadas sobre saúde ocupacional 
- Maior sensibilização dos profissionais e dos gestores sobre a importância do combate 
ao estresse ocupacional 
- Profissionais melhores instrumentalizados para identificação das fontes de estresse 
ocupacional 

SE - Servidores despertaram para essa necessidade na instituição de uma maior 
preocupação com recursos humanos 
- Alguns gestores se sentiram no dever de melhor trabalhar a integração de suas equipes 
de trabalho 
- A saúde emocional passou a ser vista dentro da instituição, por alguns gestores, como 
um problema que requer cuidado e tratamento adequado 
- A equipe de trabalho do CIAPS se aproximou da equipe da Polícia Militar e as ações 
hoje são bem mais próximas 
- Dentro da Segurança Pública como um todo existe hoje um conhecimento sobre esses 
serviços 
- Serviços são mais solicitados 

TO - Apesar da pouca participação, principalmente da Polícia Civil, hoje há um maior 
conhecimento por parte dos profissionais, sobre os trabalhos disponibilizados pela 
Secretaria 
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Tabela 36: Diminuição no número de afastamentos e licenças relacionadas à saúde dos 

profissionais 

SIM NÃO NÃO HOUVE RESPOSTA 

Paraíba Sergipe Piauí 
Tocantins Roraima Santa Catarina 

 Rondônia  
 Rio Grande do Norte  

 Mato Grosso  

 

Após análise do nível institucional, serão apresentados dados sobre a avaliação dos usuários do 

serviço sobre a intervenção, ou seja, o mapeamento de estresse, realizada nos Estados.  
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AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO PELOS PARTICIPANTES 

 
 

 

Esta Seção tem como objetivo apresentar dados sobre a percepção de servidores que 

participaram do projeto de intervenção quanto à experiência vivida em cada realidade. Para isso, 

foram encaminhados e-mails a todos os responsáveis pelo Projeto nos Estados, para que 

indicassem os dados de contato de, pelo menos, cinco participantes de cada força. Os dados 

foram concedidos apenas pelos Estados de Tocantins, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande 

do Norte. Por esse motivo, os demais Estados não serão contemplados nesta análise.  

Conforme apresentado na Tabela 37, foram indicados, por cada um dos Estados, 

especificamente: 05 servidores da Polícia Civil de Tocantins; 10 servidores do Estado de Santa 

Catarina; 12 servidores do Mato Grosso e 13 servidores do Rio Grande do Norte, que receberam 

o e-mail de convite para participação na pesquisa. Vale ressaltar que os Estados de MT e RN 

cumpriram a indicação de servidores lotados em diferentes forças participantes do projeto.   

 

Tabela 37 – Identificação do Estado e Instituição  

Estado Instituição 
MT Polícia Judiciária Civil 
MT Policia Militar 
MT Policia Civil 
MT Politec 
MT Polícia Militar 
MT Secretaria de Estado de Segurança 

Pública 
SC Instituto Geral de Perícias 
SC Polícia Militar 
SC Polícia Militar 
SC Polícia Militar 
SC Policia Militar 
TO Polícia Civil 
TO Secretaria de Segurança Pública 
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A seguir, os dados da avaliação do Projeto de intervenção serão apresentados separadamente 

por Estado, por se tratarem de diferentes estratégias vivenciadas por cada servidor e por 

haverem especificidades em cada Região.  

 

MATO GROSSO 
 

1. Avaliação quanto à participação 

Ao serem questionados se gostaram de ter participado do mapeamento das fontes e níveis 

de estresse, a resposta foi positiva para todos os respondentes, o que demonstra reações e 

atitudes favoráveis frente ao mesmo.  

2.Atividades 

Quanto à identificação sobre quais atividades participaram, foram citadas:  

participação em todas as atividades propostas;  

mapeamento e enfrentamento do estresse;  

palestras (por exemplo: estresse e controle da raiva);  

massagem;  

seminário de avaliação;  

atividade de devolutiva do resultado de avaliação do psicólogo;  

entrevista;  

auto-análise;  

grupo de trabalho com psicólogo; 

atendimento e acompanhamento com psiquiatra. 

3.Avaliação sobre as palestras 



125 
 

Ao serem questionados sobre o que acharam das palestras que foram ministradas, os 

respondentes as avaliaram como fantásticas, muito boas, de linguagem acessível, esclarecedoras 

e bem proveitosas, demonstrando, assim, sua adequação junto à clientela alvo.  

4.Devolutiva 

Quanto ao questionamento se houve devolutiva dos resultados da intervenção, todos os 

participantes responderam de forma positiva.  

5.Atendimento psicossocial 

Todos os participantes afirmaram terem sido avisados sobre a possibilidade de marcação 

de atendimento psicossocial.  

6.Tipo de acompanhamento 

Na indicação de quem teria recebido algum tipo de acompanhamento, os dados indicaram 

que a maior parte foi contemplada, embora 16,67% não tenham tido acesso. 

 
VOCÊ OU ALGUM COLEGA CONSEGUIU ACOMPANHAMENTO?  

 
7.Divulgação sobre as atividades do projeto 

Ao serem questionados sobre como souberam das atividades que foram desenvolvidas 

no Projeto, ou mesmo como tais atividades foram divulgadas, verificou-se: 

Por todos os meios possíveis, inclusive pessoalmente; 
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Por meio de visita à Secretaria de Segurança; 

Ofício; 

Por meio de cartazes, e-mail, comunicados oficiais e telefonemas; 

Por meio da Coordenadoria de Qualidade de vida da SESP e do Comando do Batalhão;  

Por contato via telefone. 

8.Pontos positivos do Projeto 

No que tange à análise dos pontos positivos do Projeto, cada respondente foi solicitado a 

responder, pelo menos, cinco possibilidades. Os dados indicaram como pontos positivos: 

Seriedade; 

Efetividade; 

Novidade; 

Conscientização; 

Publicidade;  

O próprio mapeamento; 

O contato com profissionais da saúde; 

Possibilidade de fala; 

A importância do fortalecimento dos pilares, espaço para se perceberem; 

Autovalorização; 

Controle do estresse; 

Motivação; 

Acesso a exercícios e massagem relaxantes; 

Conhecimento das causas do estresse; Oportunidade de conhecer melhor a raiva e o estresse e 

seus efeitos; 

Conhecimento do nível do estresse nas equipes; 

Aproximação entre as pessoas; 

Orientação para os tratamentos necessários; 
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Desmistificação dos tratamentos; 

Obstinação da equipe envolvida no Projeto; 

Oportunidade de diagnosticar o nível de estresse que o policial se encontra; 

Oportunidade para o policial receber treinamento para prevenção e tratamento do estresse; 

Melhora na qualidade de vida do policial e, consequentemente, do serviço prestado ao cidadão; 

Alertar o servidor sobre os aspectos objetivos do estresse; 

Ensinar a realizar uma auto-análise emocional; 

Auxílio na ciência da necessidade de que se detecte uma possível situação de estresse já 

manifesta; 

Mostrar os caminhos para a correção/ ajuste de um estado; 

Promoção de melhor qualidade de vida ao servidor, com emocional estressante.  

9.Pontos negativos do Projeto 

Na análise dos pontos negativos verificados no Projeto, cada respondente foi solicitado a 

responder, pelo menos, cinco possibilidades. Os dados indicaram como pontos negativos: 

Disponibilidade de acompanhamento reduzido; 

Impossibilidade de acesso a todos; 

Dificuldade de compulsoriedade aos servidores; 

Possibilita informação inverídica por parte do servidor; 

Tratando-se de coletivo, as ações deveriam se estender ao longo do ano, devido a necessidade 

da conscientização; 

Além dos questionários, deveriam ser aplicadas técnicas de avaliação psicológica; 

Dificuldade da liberação do funcionário para fazer os cursos; 

Distância física dos locais das atividades propostas; 

Horário; 

Falta de continuidade; 
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Número insuficiente de profissionais médicos para o atendimento/ Limitado número de 

profissionais envolvidos no processo; 

Falta de motivação para continuar por parte dos participantes; 

Resistência de alguns policiais em participar do projeto. 

10.Nota para o projeto 

A nota média atribuída ao Projeto pelos respondentes foi de 8,5, tendo variado entre 8 e 

10. Foi, assim, bastante elevada, indicando que o Projeto foi avaliado de maneira satisfatória e 

positiva. 

 
11.Observações Gerais 

Os respondentes, ainda, teceram considerações gerais sobre o Projeto, ressaltando sobre 

a necessidade de uma continuidade.  Tais considerações também ressaltam a importância do 

Projeto atingir a um maior efetivo em futuras intervenções. A seguir listam-se os argumentos 

citados pelos participantes: 

Não permitam que encerre e que invistam nele; 

Gostei muito do curso; 

Gostaria muito que esse processo fosse continuo e não somente um projeto de mapeamento, 

pois ainda há muitos funcionários que não participaram; 
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Seria bom a continuidade do projeto a fim de torná-lo uma rotina e a fim de proporcionar a 

todos os policiais a oportunidade de participarem. 

SANTA CATARINA 
 
1.Avaliação quanto à participação 

Ao serem questionados se gostaram de ter participado do mapeamento das fontes e níveis 

de estresse, a resposta foi positiva para todos os respondentes, indicando grande satisfação ou 

reações favoráveis frente ao mesmo.  

2. Atividades 

Quanto à identificação sobre quais atividades participaram, foram citadas:  

Participação em todo o curso (Curso de Gerenciamento de Estresse e Prevenção de Estresse 

Pós Traumático); 

Participação na avaliação pelos questionários e avaliações realizadas; 

Participação em todas as atividades realizadas.  

3.Avaliação sobre as palestras 

Ao serem questionados sobre o que acharam das palestras que foram ministradas, os 

respondentes as avaliaram como muito boas, embora consideraram que, para algumas delas, 

dever-se-ia ter tido um tempo maior. Um dos respondentes indicou que, na sua percepção, 

alguns instrutores pareciam não “acreditar”, efetivamente, no Projeto, ou não estavam 

plenamente engajados com o mesmo.  

4.Devolutiva 

Quanto ao questionamento se tiveram devolutiva dos resultados da intervenção, apenas 

dois dos cinco participantes responderam de forma positiva, ou seja, 60% indicaram que não.  

5.Atendimento psicossocial 
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Apenas um dos participantes da pesquisa afirmou ter sido avisado sobre a possibilidade 

de marcação de atendimento psicossocial.  

6.Tipo de acompanhamento 

Na indicação de quem teria recebido algum tipo de acompanhamento, entre o 

respondente ou colegas, os dados indicaram que a maior parte conseguiu, embora 16,67% não 

tenham tido acesso,  

 
 

VOCÊ OU ALGUM COLEGA CONSEGUIU OBTER ACOMPANHAMENTO?  

 
7.Atendimento psicossocial 

Quanto ao aviso sobre a possibilidade de atendimento psicossocial, os dados indicaram 

que 60% não sabiam que haveria tal possibilidade. 

8.Tipo de acompanhamento 

Quanto ao tipo de acompanhamento recebido, os dados indicaram que 60% dos 

participantes desta pesquisa não conseguiram qualquer tipo. 
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9.Divulgação sobre as atividades do Projeto 

Quanto ao questionamento sobre como tiveram acesso às atividades desenvolvidas no 

Projeto, foram elencadas: 

Por meio da Diretoria do IGP; 

Por meio de colega de trabalho que trabalha atendendo policiais em sofrimento psíquico, seja 

por estresse ou outras psicopatologias; 

Por informação de um servidor (Capitão); 

Por convite, em detrimento de preocupação com aspectos do tema anteriormente ressaltados. 

10.Pontos positivos do Projeto 

No que tange à análise dos pontos positivos do Projeto, cada respondente foi solicitado a 

responder, pelo menos, cinco possibilidades. Os dados indicaram como pontos positivos: 

Possibilidade de se trabalhar o estresse nas instituições públicas; 

Capacitação de profissionais;  

Sensibilização dos gestores sobre a importância deste trabalho;  

Espaço aberto para trabalhar a saúde do servidor; 

Demonstração de algum interesse por parte dos governantes quanto à saúde do servidor;  
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Oferta de informações sobre o estado de saúde dos servidores e indicação da necessidade 

de ação urgente em relação à saúde - maioria no estágio de resistência e outros nos 

estágios de Quase exaustão e exaustão;  

Apresentou alternativas para a prevenção ao adoecimento/ Formas de como administrar o 

estresse; 

Conscientização sobre a responsabilidade na manutenção da saúde;  

Conhecimento adquirido sobre estresse;  

Acesso a exercícios, alongamentos e relaxamento;  

Criação de núcleos de gerenciamento estresse;  

Qualidade dos palestrantes, quanto ao nível intelectual; 

Exame interno dos problemas institucionais e quais as decorrências destes problemas;  

Elaboração de estratégias de intervenção;  

Capacitação de agentes da própria instituição;  

Preferência, por parte da Instituição, em selecionar psicólogos e estudantes de Psicologia. 

11.Pontos negativos do Projeto 

Na análise dos pontos negativos do Projeto, cada respondente foi solicitado a responder, 

pelo menos, cinco possibilidades. Os dados indicaram como pontos negativos: 

Necessidade de um maior acompanhamento do Projeto nas instituições, ou seja, maior 

suporte para o trabalho a ser desenvolvido nas instituições; 

Os questionários atingiram uma parcela significativa dos policiais;  

Não havia um direcionamento sobre como montar os núcleos de prevenção ao estresse;  

Muitos materiais de apoio não foram entregues;  

Os equipamentos foram encaminhados, embora sem nenhuma orientação (ex. aparelhos de 

medição de pressão);  

Apesar dos soldados terem realizado o curso, os mesmos foram condicionados a liberação 

dos superiores; 
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Houve falta de material (ex. as apostilas não foram entregues);  

A estrutura onde o curso foi ministrado; 

Resistência institucional;  

Falta de incentivo aos participantes dos cursos;  

Curso muito teorizado, sem uma prática efetiva;  

Tempo de formação dos participantes reduzido; 

Necessidade de uma formação continuada. 

12.Nota para o Projeto 

A nota média atribuída ao projeto pelos respondentes foi de 7,6, tendo variado, no geral, 

entre 6 e 9. 

13.Observações Gerais 

Nas considerações gerais sobre o Projeto, ressalta-se a necessidade de sua continuidade.  

Tais considerações, também, ressaltam a importância do Projeto atingir a um maior efetivo, em 

futuras intervenções. Foram citados: 

Este Projeto foi responsável pela implantação do Núcleo de Saúde do Servidor do Instituto 

Geral de Perícias de Santa Catarina; 

Há expectativa de que participem de novos projetos orientados para o gerenciamento de 

estresse e saúde do servidor; 

Novos projetos promoverão maior suporte para realizar esse trabalho junto à instituição e 

valorização do servidor; 

 Suporte para sua saúde física e mental do servidor; 

Sugestão de que deve haver uma orientação geral de como os núcleos deveriam ser 

montados e que tipo de profissionais deveriam ser convidados para sua formação 

(psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, assistente social e médico); 

Um direcionamento maior, com uma formação básica geral; 

Sugestão de continuidade de oferta dos cursos; 
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Possibilidade de implementação de ginástica laboral no setor de trabalho.  

 

TOCANTINS 
 

1.Avaliação quanto à participação 

Ao serem questionados se gostaram de ter participado do mapeamento das fontes e níveis 

de estresse, um participante avaliou como positivo, e o outro não respondeu.  

2. Atividades 

Quanto à identificação sobre quais atividades participaram, foi citada:  

participação na avaliação pelos questionários e avaliações realizadas; 

3.Avaliação sobre as palestras/cursos 

Ao serem questionados sobre o que acharam das palestras que foram ministradas, os 

respondentes avaliaram os cursos como sendo muito proveitosos, especialmente os cursos 

ofertados a distância.  

4.Devolutiva 

Quanto ao questionamento se tiveram devolutiva dos resultados da intervenção, um dos dois 

participantes respondeu de forma positiva, o outro não respondeu. 

5.Atendimento psicossocial 

Apenas um dos participantes da pesquisa afirmou ter sido avisado sobre a possibilidade 

de marcação de atendimento psicossocial. O outro não respondeu. 

 
6.Tipo de acompanhamento 

Na indicação de quem teria recebido algum tipo de acompanhamento, entre o 

respondente ou colegas, os dados indicaram que um dos participantes conseguiu obter tal 

acompanhamento. O outro participante não respondeu.  

7.Divulgação sobre as atividades do Projeto 
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Quanto ao questionamento sobre como tiveram acesso às atividades desenvolvidas no 

Projeto, foi elencada: 

Por meio de profissionais de saúde que visitavam as Unidades Policiais Civis.  

8.Pontos positivos do Projeto 

No que tange à análise dos pontos positivos do Projeto, cada respondente foi solicitado a 

responder, pelo menos, cinco possibilidades. Os dados indicaram como pontos positivos: 

A iniciativa do Governo Federal;  

O empenho dos profissionais da SENASP;  

O interesse e competência das profissionais que estão trabalhando neste Estado;  

A expectativa de que se pode ter uma Instituição ainda mais digna e mais valorizada. 

9.Pontos negativos do Projeto 

Na análise dos pontos negativos do Projeto, cada respondente foi solicitado a responder, 

pelo menos, cinco possibilidades. Os dados indicaram como pontos negativos: 

A falta de fiscalização da SENASP nos Projetos encaminhados aos Estados; 

A SENASP acredita nos “papeis” (documentos) que a SSP encaminha para justificarem os 

convênios, o que, muitas vezes, não corresponde à realidade vivida no Estado;  

A impossibilidade das psicólogas trabalharem, devido ao Estado e a SSP nada fazerem para 

apoiar este Projeto;  

Ocasionalmente, para não "pirarmos", solicitamos que a psicóloga nos atenda em nosso 

próprio Gabinete, na Delegacia. 

10. Nota para o Projeto 

A nota atribuída ao projeto por um dos respondentes foi 5. O outro respondente não 

atribui nota alguma. 
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11.Observações Gerais 

Nas considerações gerais sobre o Projeto, ressalta-se a necessidade de receber as 

sugestões de todos atores sociais envolvidos com a segurança pública, em futuras intervenções. 

Foram citados: 

Não apenas este Projeto, mas como todos os demais deveria ser consultado os policiais da 

base, os operacionais;  

Fazer com que os policiais da base, operacionais, tenham condição real de administrarem 

as ações referentes ao Projeto. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Foram analisadas a efetividade e o grau de sustentabilidade de cada Núcleo de Prevenção ao 

Estresse. Efetuou-se, também, de maneira geral e especificamente por Estado, levantamento das 

dificuldades e desafios existentes, bem como dos indicadores de execução das metas propostas e, 

também, da qualidade no cumprimento das metas. 

De maneira geral verificou-se, considerando-se os Estados como um todo, avaliações bastante 

positivas e favoráveis frente ao alcance dos objetivos do Projeto. Atitudes orientadas ao 

enfrentamento do estresse no ambiente de trabalho parecem ter sido desenvolvidas. O Projeto, 

assim, parece ter atingido seu objetivo conforme seu planejamento e execução, o que pode, 

inclusive, ser verificado, na percepção dos participantes por Estado acerca de sua grande 

importância e em torno da necessidade de serem implementadas novas ações pós-Projeto. Vale 

ressaltar que os dados analisados são advindos da percepção daqueles que foram responsáveis 

pela execução do projeto.  

Ressalta-se, contudo, que o número de participantes por Estado deveria ter sido maior. Não 

houve uma sensibilização efetiva por parte dos servidores que fizeram parte do Projeto, posto 
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que apenas 13 servidores foram contemplados nas análises presentemente efetuadas. Torna-se 

premente, assim, envolver todo o corpo de servidores engajados e envolvidos com a 

implementação efetiva do Projeto, a fim de que o mesmo continue gerando os resultados 

satisfatórios que está encontrando no momento. É importante que se dissemine a cultura, nos 

Estados, de que o enfrentamento das fontes originadoras de estresse faz parte de sua realidade 

diária, e de que o trabalho da Senasp é o de prover ações orientadas à facilitação de seu 

enfrentamento, provendo o suporte necessário a tal. 

Um dado preocupante que merece ser ressaltado, é o fato de alguns Estados ainda não terem 

implementado seus Núcleos, tornando ainda mais preocupante o fator de sustentabilidade dos 

propósitos iniciais do projeto realizado. 

Acredita-se que o Projeto somente dará resultados em larga escala, nos Estados, quando forem 

criadas crenças positivas e favoráveis em todas as forças acerca da efetividade do Projeto. As 

informações sobre o Projeto, em nível estadual, inclusive, precisam ser mais recorrentemente 

divulgadas em canais distintos de comunicação, de forma ampla, transparente e por meio de 

linguagem acessível a todos os servidores, nos distintos níveis hierárquicos organizacionais. 

Cuidar da promoção da qualidade de vida no trabalho deve ser uma atividade horizontalizada 

nos Estados, ou seja, todos devem estar continuamente envolvidas com tal ação.  

Acredita-se que não se deve esperar que uma política pública ‘miraculosa’ de promoção de saúde 

mental no trabalho seja implementada de maneira vertical por parte do Governo Federal, sem o 

real comprometimento por parte dos Gestores e servidores, que conhecem as particularidades 

regionais necessárias à implementação efetiva de tais políticas.  

O trabalho deve continuar sendo desenvolvido de forma conjunta entre Estados e Senasp, como 

parceria e em via recíproca, não unilateral: de um lado, a Senasp planejando e fomentando 

Projetos e ações orientadas à promoção da qualidade de vida no trabalho, monitorando e 

provendo suporte à sua efetivação; de outro, os Estados implementando ações regionais que 

envolvam, efetivamente, a execução dos Projetos, abarcando todos os atores sociais relacionados 
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e, principalmente, removendo obstáculos contextuais que podem estar dificultando o pleno êxito 

da ação. Sugere-se até que a formação de agendas regionais de políticas públicas coadunem com 

as diretrizes e políticas em nível macro estabelecidas pela Senasp, e que tais agendas sejam 

articuladas e orientadas a ações de prevenção, não apenas de remediação.    
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4. Correlações das ações 
institucionais existentes com as 
constantes no Guia de Ações de 

Qualidade de Vida e com as 
propostas da 

Instrução Normativa 
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APRESENTAÇÃO: 

Esta seção tem como objetivo realizar comparações entre as ações institucionais 

vigentes com aquelas constantes tanto no Guia de Ações de Qualidade de Vida 

quanto nas propostas da Instrução Normativa de mesmo tema, ambas publicadas 

em fevereiro de 2010.  

A partir dos dados coletados na presente pesquisa, espera-se poder identificar que 

ações foram investidas nos Estados, junto ao programa de valorização do 

profissional de Segurança Pública. E em caso de não haver tal investimento, 

identificar se há previsão das mesmas. Neste sentido, espera-se poder acompanhar 

o estado de cumprimento do que se espera enquanto função dos Núcleos ou 

mesmo investimentos dos Estados.   

O documento está dividido em 2 principais partes. A primeira é destinada à 

descrição da amostra pesquisada. A segunda destina-se à análise pormenorizada 

das 35 ações apresentadas.  
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METODOLOGIA 
 
A primeira etapa desta fase correspondeu à análise da Instrução Normativa e do 

Guia de Ações de Qualidade de Vida da SENASP. Com base nestes documentos, foi 

construído um instrumento de coleta de dados contendo questões abertas e 

fechadas. Uma versão inicial constou de 58 ações, que foram validadas pelos 

servidores da SENASP lotados na área de Qualidade de Vida.  

Ainda na fase de validação do instrumento, foi proposta a retirada de sete ações, 

consideradas muito amplas ou genéricas. Foram elas: Assegurar amplo acesso à 

informação; Acesso ao conhecimento; Prover acesso à saúde; Realização de 

campanhas institucionais; Intervenções na melhoria do processo de comunicação 

com vistas à valorização profissional; Atuação das equipes de atendimento 

biopsicossocial em todas as atividades propostas por esta Instrução Normativa; 

Modificação nas condições e organização de trabalho, condições de saúde, índices 

de absenteísmo e presenteísmo, índices do uso e abuso de substâncias psicoativas, 

demanda espontânea por serviços de atenção biopsicossocial e número de licenças 

para tratamento de saúde. 

Após a análise de servidores da SENASP lotados na área de Qualidade de Vida, 

verificou-se que o instrumento final continua 35 ações, indicadas na Tabela 1. 

Embora interligadas entre si, as primeiras 25 ações são vinculadas ao Guia e as 

demais à Instrução Normativa.   
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Tabela 38 – Ações avaliadas no instrumento de coleta de dados 

Ações avaliadas 
1.Construção de Perfil profissiográfico dos postos de trabalho 
2.Realização de Mapeamento de competências dos postos de trabalho 
3.Avaliação periódica do desempenho dos profissionais 
4.Criação da normatização do uso de EPI 
5.Criação de um Programa de prevenção de acidentes 
6.Realização de exames médicos periódicos 
7.Criação de Unidades Básicas de Saúde 
8.Facilitação de acesso à reabilitação e à readaptação 
9.Programa de acesso à vacinação 
10.Realização de avaliação periódica da aptidão física 
11.Criação de um programa mínimo de condicionamento físico 
12.Programa de análise ergonômica do trabalho e ginástica laboral 
13.Promoção/Realização de campeonatos esportivos e profissionais 
14.Criação de grupos de apoio  
15.Programa de prevenção ao Transtorno de Estresse Pós Traumático, incluindo atendimento e acompanhamento biopsicossocial ao 

profissional envolvido em evento crítico ou ocorrência de risco 
16.Foram definidos os critérios para suspensão temporária do porte de arma 
17.Realização de avaliação psicológica para porte de arma de inativo 
18.Disponibilização de apoio jurídico nas questões profissionais 
19.Programa de orientação financeira familiar 
20.Preparação do profissional para a inatividade 
21.Programa de assistência à família na morte do profissional 
22.Fomento de criação de associações 
23.Contratação de seguro de vida para os profissionais 
24.Realização de parcerias em programas habitacionais 
25.Desenvolvimento de marketing institucional 
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26.Criação de Núcleo Integrado de Atenção Biopsicossocial: 
27.Levantamentos periódicos acerca das necessidades de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos profissionais  
28.Realização de capacitação e formação continuada para profissionais da área biopsicossocial  
29.Definição de critérios e indicadores de avaliação dos resultados e do impacto dos projetos de qualidade de vida 
30.Realização de Pesquisa de Clima Organizacional 
31.Instituição da Comissão de Gestão Integrada de Atenção à Saúde dos Servidores de Segurança Pública – CGIAS 
32.A Composição do CGIAS já possui representação titular e um suplente de cada órgão: Secretaria de Segurança Pública, que a 

coordenará; Corpo de Bombeiros Militar; Polícia Civil; Polícia Militar; Polícia Técnico-Científica; e Departamento Penitenciário 
Estadual ou Distrital 

33.Incentivo e/ou realização e divulgação de pesquisas, estudos e levantamentos de dados que contribuam para a análise e avaliação 
da realidade dos profissionais de segurança pública  

34.Proposta de convênios e outras parcerias com órgãos e entidades do setor público que possam contribuir para o projeto  
35.Proposta de convênios e outras parcerias com órgãos e entidades do setor privado que possam contribuir para o projeto 
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Em seguida, o instrumento foi transformado em formato para coleta online, via internet, por 

meio do software de pesquisas Survey Monkey (www.surveymonkey.com.br).  

Portanto, o instrumento aplicado constou de 35 ações, avaliadas com base em quatro questões 

cada, conforme exemplo abaixo. No total, foram levantadas 140 questões (vide Anexo C).  

Ação Foi 
realizada 

Se sim, 
como? 

Se não, 
por que? 

Se não, 
há 

previsão? 
Construção de Perfil 
profissiográfico dos postos 
de trabalho 

(   ) Sim (   ) 
Não 

(indicar os 
cargos) 

 (   ) Sim (   ) 
Não 

 

A coleta teve início com um e-mail convite encaminhado pela SENASP a cada um dos Estados 

(vide Anexo A). O e-mail constava de um convite para participação na pesquisa, bem como 

orientações sobre o preenchimento do instrumento (link: 

www.surveymonkey.com/s/comparacaoINeGuia ) e o prazo de resposta.  

http://www.surveymonkey.com.br/
http://www.surveymonkey.com/s/comparacaoINeGuia
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PARTICIPANTES: 

Participaram desta pesquisa 20 Instituições pertencentes aos Estados da Paraíba, Sergipe, Piauí, 

Roraima, Rondônia, Tocantins, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Santa Catarina.   

 

Participantes por Estado 

 

Houve maior participação de servidores dos Estados de Sergipe e Tocantins, seguido de Santa 

Catarina. No processo de resposta, a pesquisa contou com 2 participantes que não se 

identificaram enquanto Estado e nome da Instituição, embora os dados respondidos tenham sido 

contabilizados para as respostas da pesquisa. 

 

Estado f % 
Mato Grosso 2 9 

Paraíba 2 9 

Piauí 1 5 

Rio Grande do Norte 2 9 

Rondônia 1 5 

Roraima 2 9 

Santa Catarina 3 14 

Sergipe 4 18 

Tocantins 3 14 

Estado não identificado 2 9 

Total 22 100 

 

Identificação das Instituições e responsáveis pelos dados 

 

A Tabela abaixo identifica quem foram os responsáveis por cada um dos dados apresentados na 

pesquisa, bem como a Instituição a que pertencem.  O estado com maior número de Instituições 

participantes foi o de Sergipe e os de menor número os Estados de Piauí e Rondônia.  

 

 

 

Estado Instituição Nome do respondente 
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(responsável pelos dados fornecidos) 
Mato 
Grosso 

Polícia Judiciária 
Civil 

Izabel Cristina Pereira de Souza - investigadora de 
Policia, lotada na Gerencia de Qualidade de Vida e Keila 
Nunes Costa - coordenadora da Gerencia de Qualidade 
de Vida do SESP. 

SESP - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DE 
SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Keila Nunes Costa 

Paraiba Secretaria de 
Estado da 
Segurança e 
Defesa Social 

Maria da Guia Borbosa de Lucena 

Corpo de 
Bombeiros Militar 

Jair Carneiro de Barros - CMT GERAL DO CBMPB 

Piauí Corpo de 
Bombeiros Militar 

José Arimatéia Rêgo de Araújo 

Rio 
Grande 
do Norte 

Corpo de 
Bombeiros Militar 

Asp BM Joilton Carlos Medeiros da Cunha e SD BM 
Fabio dos Santos Cardoso, membros da Comissão de 
Projetos e Convênios do CBM-RN 

CIASP - Centro 
Integrado de 
Apoio Social ao 
Policial 

Sueli Ferreira de Souza 

Rondônia Nepgres Lilian Cristina Prada 
Roraima Secretaria de 

Segurança Pública 
do Estado de 
Roraima 

Jimmy Santana de Carvalho Segundo 

Corpo de 
Bombeiros Militar 
de Roraima 

SGT BM Gibson de Sousa e Souza 

Santa 
Catarina 

Instituto Geral de 
Perícias do Estado 
de Santa Catarina 

Ana Christina de Souza Francalacci 

Corpo de 
Bombeiros Militar 

Major BM Cláudio Eduardo Hochleitner - Chefe da 
Divisão de Saúde e Promoção Social 

Secretaria de 
Estado da 
Segurança Pública 

Maria Helena Hoffmann. Psicóloga Policial Civil - 
Gerente de Pesquisa e Extensão da Diretoria de 
Formação e Capacitação Profissional da SSP. 

Sergipe Polícia Militar de 
Sergipe 

Gledson Lima Alves - MAJOR 
QOPM/PSICÓLOGO/COORDENADOR DO NAPSS 

Secretaria de 
Segurança Pública 

Iolanda Aragão 

Polícia Civil Katarina Feitoza Lima Santana 
Corpo de 
Bombeiros Militar 
de Sergipe 

Ten Adriana Martins dos Passos 

Tocantins Polícia Militar do 
Tocantins 

Juliana Di Silva Oliveira 
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Corpo de 
Bombeiros Militar 
do Tocantins 

Juliana Pinto Corgozinho 

Secretaria da 
Segurança Pública 

Marlene Mendes Mattos Guimarães 

 

 

 

ANÁLISE POR QUESTÃO DO INSTRUMENTO 

 

Nesta seção serão apresentadas as ações contidas no instrumento de coleta de dados, analisadas 

sobre quatro aspectos, conforme indicado anteriormente: 

1.A ação foi realizada? 

2.Se sim, a descrição de como. 

3.Se não, a explicação do motivo. 

4.Se não, a indicação se há previsão de realização no Estado. 

 

AÇÃO 1: CONSTRUÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO DOS POSTOS DE TRABALHO 

 Quanto à ação de elaboração de perfil profissiográfico dos 

postos de trabalho, os dados indicaram que 77,27% ainda 

não o realizaram. Tal dado demonstra a necessidade de se 

efetuar o levantamento de tal perfil, como forma de se 

obterem informações válidas e sistemáticas sobre 

características dos postos de trabalho. Os dados podem ser 

visualizados a seguir. 

 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO DOS POSTOS DE TRABALHO 
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O Estado do Piauí relata que a análise profissiográfica já foi realizada por meio de 

diagnóstico, entretanto não especifica os profissionais que foram avaliados.  Já em Sergipe foi 

realizada por meio de Lei Específica e dos convênios com as Universidades locais, mediante 

ações dos estagiários. No Estado de Tocantins está em fase de licitação o projeto profissiográfico 

para profissionais de segurança pública nos cargos de Agente de Polícia Civil, Escrivão de Polícia 

Civil e Delegado de Polícia Civil.  

Nos demais Estados ou não houve a realização da análise profissiográfica ou não houve a 

informação. Observa-se que 77,27% não realizaram análise profissiográfica, indicando um 

necessário investimento nesta ação por parte dos Estados.   

A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação da análise profissiográfica nos 

Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não implementou, por que? 

Mato Grosso Porque já foi realizado o mapeamento e perfil de competências;  

Não identificado Porque o convênio está em fase de licitação; 

Paraíba Porque não existe recurso financeiro previsto para o Projeto; 
Pois está em fase de construção por parte do Planejamento Estratégico; 

Rio Grande do 
Norte 

A Instituição ainda não implementou, contudo, temos bastante 
interesse de implemento; 
O núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse ainda será 
implantado e inaugurado, neste final do mês de novembro/11. 

Rondônia Não houve licitação. 
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Roraima O processo de contratação da empresa responsável ainda não foi 
concluído. 

Santa Catarina O IGP-SC não foi contemplado com o projeto do Perfil Profissiográfico; 
Ainda está em construção. 
A Secretaria da Segurança Pública não tem um quadro próprio e fixo de 
funcionários, a não ser os cargos comissionados. O quadro dela é 
composto por servidores cedidos dos órgãos a ela subordinados 
(desenvolvem suas próprias políticas, autônomas e independentes) 
comissionados e terceirizados. O projeto “Perfil Profissiográfico dos 
Profissionais da SSP/SC”, Conv. 035/Senapp/2009, foi elaborado e está 
sendo gerenciado pela Diretoria de Formação e Capacitação 
Profissional da SSP, para criação do perfil de dois cargos da PM, PC e 
CBM, com previsão de finalização em maio 2012, término do referido 
convênio. 

Sergipe É preciso resolver questões relacionadas a criação de departamento de 
recursos humanos; 
Devido à falta de estrutura para avaliar os profissionais devidamente e 
construir o perfil profissiográfico que deve contém as informações a 
respeito do cargo e de seus ocupantes, contendo os atributos 
psicológicos e físicos necessários ao desempenho satisfatório do cargo 
considerado. 

Tocantins Foi estabelecido convênio com a SENASP para a realização de 
profissiografia dos cargos de soldado e tenente, contudo encontra-se 
em fase de licitação; 
Porque o Projeto ainda está em fase de licitação aqui no Estado. 

 
No que se refere à previsão de realização da análise profissiográfica, 40,91% afirmaram 

não haver tal previsão, outros 36,36% que tal previsão já se encontra nos planos. 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 
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AÇÃO 2: REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS POSTOS DE TRABALHO  

               No que se refere à realização do mapeamento de 

competências dos postos de trabalho, identificou-se que 

77,27% afirmaram ainda não ter realizado tal mapeamento. 

Os resultados podem ser visualizados a seguir. 

 

 REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS POSTOS DE TRABALHO 

 

Nos Estados em que houve o mapeamento, os postos de trabalho analisados foram 

bastante diversificados. No Estado do Mato Grosso, por meio de convênio com a SENASP, 

efetuou-se o mapeamento dos cargos de Soldado da Polícia Militar e Bombeiro Militar, Tenente 

da Polícia Militar e Bombeiro Militar, Escrivão, Investigador e Delegado da PJC e Perito Criminal, 

Técnico de Necropsia e Papiloscopista da POLITEC.  No Estado de Santa Catarina, o mapeamento 

foi feito com base no fluxograma descrito no projeto de Lei de Organização Básica. Nos demais 

Estados ou não houve a realização do mapeamento ou não houve a informação.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação do mapeamento de 

competências nos Estados que prestaram tal informação. 
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Estado Se não mapeou as competências, por que? 

Estado não 
identificado 

O convênio está em fase de licitação. 

Paraíba Porque o Projeto de nosso Estado não foi contemplado 
com o recurso; 
Pois as Diretorias e Seções estão sendo reestruturadas 
visando atingir metas. 

Piauí Realizou-se somente um diagnóstico geral. 

Rio Grande do Norte O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento 
do estresse ainda será implantado e inaugurado, neste 
final do mês de novembro/11. 

Rondônia Devido a não haver perfil profissiográfico. 

Roraima O processo de contratação da empresa responsável 
ainda não foi concluído; 

Santa Catarina Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe A PM de Sergipe está com um sério problema de efetivo, 
e isso tem dificultado qualquer ação nesse sentido, pois 
faltam policiais. 
Esse mapeamento passa, também, pela necessidade de 
criação do departamento de recursos humanos; 
Como ainda estamos na discussão de nova lei orgânica, 
a nova estrutura deverá facilitar o mapeamento de 
competências dos postos de trabalho. 

Tocantins Foi estabelecido convênio com a SENASP para a 
realização de mapeamento de competências dos cargos 
de soldado e tenente, contudo encontra-se em fase de 
licitação; 

Tocantins Porque o projeto ainda está em fase de licitação aqui no 
Estado; 
Porque não há um programa e nem um departamento 
voltado para esse tipo de atividade. 

 

No que se refere à previsão de realização do mapeamento de competências dos postos de 

trabalho, 40,91% afirmaram não haver tal previsão, outros 31,82% que tal previsão já está sendo 

feita. 
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SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 

 
 
AÇÃO 3: AVALIAÇÃO PERIÓDICA DO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS 

 

No que se refere à realização periódica de 

avaliação de desempenho, identificou-se que 54,55% 

afirmaram ainda não ter realizado tal procedimento. 

Os resultados podem ser visualizados a seguir. 

 

AVALIAÇÃO PERIÓDICA DO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS 
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Nos Estados em que há tal avaliação periódica de desempenho, a sistematização e 

periodicidade da mesma é variável. No Estado do Mato Grosso, anualmente é realizada a 

avaliação de desempenho para classificação de nível, e é feita avaliação mensal para o estágio 

probatório. Esta avaliação é feita por meio da Gerência de Aplicação, que faz parte da 

Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento e Qualidade de Vida da Superintendência de 

Gestão de Pessoas/ SESP. Há uma comissão central de Avaliação de Desempenho que realiza 

avaliações de estágio probatório e de avaliações de desempenho anualmente dos cargos da 

POLITEC e Polícia Civil. Em um Estado não identificado os participantes são avaliados 

anualmente.  No Estado do Piauí a avaliação é realizada por acadêmicos de psicologia que se 

encontram estagiando na Corporação. No Estado de Rondônia há previsão desta ação, embora a 

mesma seja realizada por apenas uma psicóloga que deve atender todo efetivo para avaliação de 

desempenho. Em Roraima esta ação é regularmente realizada por ocasião das promoções por 

tempo de serviço. Já em Santa Catarina a avaliação de desempenho é semestral, previsto na LC 

318/06. Por fim, no Estado de Tocantins, ao ingressar no serviço público, o servidor passa por 

um processo de avaliação semestral. Cumprido o estágio probatório, a avaliação passa a ser 

anual. Nos demais Estados ou não houve a realização da avaliação periódica de desempenho ou 

não houve a informação. 

A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação do mapeamento de 

competências nos Estados que prestaram tal informação. 

 

Estado Se não há avaliação de desempenho, por que? 

Paraíba Porque esse trabalho só seria realizado mediante a aprovação 
do convênio; 
Porque está sendo montada uma equipe para fazer essa 
avaliação. 

Rio Grande do Norte O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do 
estresse ainda será implantado e inaugurado, neste final do 
mês de novembro/11. 

Roraima O processo de contratação da empresa responsável ainda não 
foi concluído. 
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Santa Catarina Não possuímos um programa de avaliação periódica. 

Santa Catarina Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe Estamos sensibilizando ainda os Comandantes de Unidades 
Operacionais; 
Não há previsão da nossa lei orgânica atual;  
Por não haver uma estrutura de recursos humanos com 
capacidade de instituir um programa de avaliação de 
desempenho com condições de monitoramento das ações. 

Tocantins Ainda não foi realizada avaliação de desempenho com os 
profissionais, tendo em vista que, para tanto, se faz 
necessário ter ferramentas de gestão como a profissiografia e 
mapeamento de competências como diretrizes, ferramentas 
estas previstas para serem delineadas em 2012. Portanto, há, 
também, estudo previsto para implantação de avaliação de 
desempenho com sua respectiva amplitude (180° ou 360°); 
Não há interesse em relação a esta ação pela gestão atual; 
Não existe, na Secretaria da Segurança Pública, um 
Departamento que seja responsável por essa atividade. 

 
Quanto à previsão de implementação da avaliação de desempenho, 31,82% afirmaram 

que há tal previsão. Outros 50% não responderam a esta questão.  

 

                                               SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 
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AÇÃO 4: CRIAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO DO USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL (EPI) 

 

Quanto à normatização do uso de EPI´s, 68,18% afirmou 

ainda não haver sua formalização. Os resultados podem ser 

visualizados a seguir. 

 

CRIAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO DO USO DO EPI 

 

 

No Estado do Mato Grosso o uso do EPI foi normatizado de acordo com o Estatuto da 

Polícia Judiciária Civil. No Piauí esta normatização foi repassada para o Setor competente ao 

manuseio adequado dos EPI´s. Em Rondônia há previsão do secretário de segurança pública para 

contratar uma empresa para a realização desta normatização. Já no Estado de Roraima é 

realizado durante os treinamentos periódicos por meio de Normas de Biossegurança. No Estado 

de Santa Catarina tal normatização ocorreu por meio de Diretriz do Comando Geral. Nos demais 

Estados ou não houve a normatização do uso de EPI´s ou tal informação não foi respondida.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação do mapeamento de 

competências nos Estados que prestaram tal informação. 
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Estado Se não normatizou o uso de EPI´s, por que? 

Mato Grosso Estaremos implementando uma pesquisa de mapeamento de 
risco durante 2012. 

Paraíba Porque não existe normatização que obrigue o uso de EPI; 
Porque estão sendo reestruturadas as necessidades específicas no 
uso do equipamento. 

Rio Grande do Norte A atividade bombeirística depende do uso de EPI's. Por isso, já é 
costumeira a utilização de tais equipamentos; 
O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do 
estresse ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês 
de novembro/11. 

Roraima Ainda não foi organizada uma comissão para tal. 

Santa Catarina Existem algumas normas nos próprios Institutos para proteção, 
mas ainda não é o adequado; 
Ação não contemplada pela SSP. Verificar com cada órgão 
subordinado a SSP. 

Sergipe Está em fase de construção; 
É preciso ter equipamentos suficientes para atendimento de 
todas as corporações policiais; 
Não há norma nesta Instituição prevendo o uso de EPI. No 
entanto, são fornecidos os equipamentos necessários ao 
desempenho pelo servidores policiais civis das suas atividades. 

Tocantins O Comandante designará, por meio de portaria, Comissão para 
estudar e apresentar propostas de normatização a respeito da 
temática; 
Porque não há interesse da gestão atual neste quesito. Não há 
nenhuma ação neste sentido. 

 

Quanto à previsão de se normatizar o uso de EPI´s, 45,45% não vislumbram a criação da 

mesma. Os resultados podem ser visualizados a seguir. 
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SE NÃO, HÁ PREVISÃO?  

 
 
AÇÃO 5: CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

Quanto à criação de um programa de prevenção de 

acidentes, 68,18% afirmou ainda não haver sua 

formalização. Os resultados podem ser visualizados a 

seguir. 

 

 

CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
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No Estado da Paraíba, o Programa de Prevenção de Acidentes se deu por meio da 

realização de palestras e seminários. Já em Rondônia aconteceu por meio de atividades laborais, 

com professores de educação física, atividades com psicólogos, oficinas com dinâmicas de grupo 

e palestras com nutricionistas e médicos. Em Roraima, por meio de orientações diárias de 

prevenção de acidentes em formatura matinal, além de cursos e palestras periódicas. No Estado 

do Sergipe por meio de Leis e Portarias do Comando da PMSE. Nos demais Estados ou não houve 

a criação de um programa de prevenção de acidentes ou tal informação não foi respondida.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação de um programa de 

prevenção de acidentes nos Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não houve a criação de um programa de prevenção 
de acidentes, por que? 

Mato Grosso Estamos em fase de estruturação do registro de acidentes de 
trabalho (CAT) para, depois, identificarmos os mesmos e 
subsidiarmos o Programa de Prevenção de acidente. 

Paraíba Nas gestões anteriores não havia previsão de recurso para esse fim. 

Piauí Insuficiência de Pessoal para elaboração do programa. 

Rio Grande do Norte Durante a formação de todos os Bombeiros militares, ha a 
conscientização do uso de EPI's e prevenção de acidentes, pois nosso 
foco principal é a prevenção de acidentes; 
O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11. 

Roraima Ainda não foi organizada uma comissão para tal. 

Santa Catarina Com a Lei de Saúde Ocupacional no Estado, implementada 
recentemente,  algumas medidas têm sido estudadas; 
Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe Ainda não há previsão na nossa Instituição, mas há treinamento para 
poder evitar as ocorrências. 

Tocantins Não há nenhuma ação neste sentido, porque não há interesse da 
gestão atual neste quesito. 

 
Quanto à previsão de criação do programa de prevenção de acidentes, 45,45% afirmam 

não haver a perspectiva de criação deste programa. Visualizam-se os resultados a seguir. 
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SE NÃO, HÁ PREVISÃO?  

 
 
AÇÃO 6: REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS  

Quanto à realização de exames médicos 

periódicos, 59,09% afirmam não fazê-los. Os resultados 

podem ser visualizados a seguir. 

 

REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS 

 
 

No Estado da Paraíba tais exames são realizados por meio do programa de atendimento 

médico implantando no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. 
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No Piauí são realizados pela Junta Médica de Saúde da PMPI. No Estado de Rondônia por meio 

dos planos de saúde particulares. Em Roraima, no momento de se efetivar as promoções, são 

exigidas as avaliações médicas. Ainda neste Estado, realizam-se os exames por ocasião dos 

cursos de formação e promoções. Em Santa Catarina tais exames também são feitos quando da 

realização de exames para promoção. Em Sergipe, por meio de juntas médicas. Nos demais 

Estados ou não houve a realização de exames médicos periódicos ou tal informação não foi 

respondida pelos participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não realização de exames médicos periódicos nos 

Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não realizam exames médicos periódicos, por que? 

Mato Grosso Não existe equipe especializada; 
Porque não possuímos uma equipe médica no quadro da 
Superintendência de Gestão de Pessoas. 

Paraíba O Estado não dispõe de recursos financeiros para arcar com essa 
despesa de forma periódica 

Piauí Não disponibilidade de médicos na corporação, mas quando 
necessitam de  tais serviços procuram o hospital da PM. 

Rio Grande do Norte A falta de uma unidade de saúde própria dificulta a realização de 
exames periódicos; 
O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11. 

Santa Catarina Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe Não há previsão na nossa lei, mas há previsão de implementação. 

Tocantins Está previsto para 2012, após celebração de convênio com a 
SENASP, realização de exames médicos em todo o efetivo visando 
pesquisa das condições de saúde e direcionamento de políticas 
institucionais como o exame médico periódico; 
Não há nenhuma ação neste sentido. Porque não há interesse da 
gestão atual neste quesito; 
Não ha nenhuma normatização que torne obrigatório a realização de 
exames periódicos dos policiais. 

 

Verificou-se, segundo 45,45%, que não há qualquer previsão de implementação desta 

rotina, de realização de exames médicos periódicos.  
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SE NÃO, HÁ PREVISÃO?  

 
 
 
AÇÃO 7: CRIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Quanto à criação de unidades básicas de saúde, 

31,82% afirmam já ter implementado-as no âmbito de 

seu Estado. Os resultados podem ser visualizados a 

seguir. 

 

 

CRIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
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No Estado da Paraíba existe um Núcleo de saúde ocupacional da Polícia Civil que atende 

policiais e seus dependentes, como, também, existe a Policlínica da Polícia Militar que atende 

Policiais Militares, além do Hospital da PM, que atende policiais e o público em geral. Há, ainda, a 

reabertura do Gabinete médico odontológico, bem como acompanhamento do serviço social, 

clínica de fisioterapia e Pilates. Em Rondônia há tais unidades, porém não funcionam de forma 

correta por falta de estrutura e profissionais. Em Roraima, no Corpo de Bombeiros Militar, foi 

instituído um Centro de Saúde. Houve, ainda, a implantação de um Sub-Núcleo de Gerenciamento 

de Estresse em nossa no CBMRR. Nos demais órgãos do Estado de Roraima não há previsão. Em 

Sergipe há um Hospital próprio, de porte médio, e os Batalhões têm salas para a extensão da 

atividade de saúde com médicos e dentistas. No Estado de Tocantins, atualmente, a PMTO conta 

com 5 (cinco) unidades básicas de saúde em cidades-pólos do Estado e um Odontomóvel para 

atendimento itinerário, com previsão de expansão das UBS para 2012. Nos demais Estados ou 

não houve a criação de unidades básicas de saúde ou tal informação não foi respondida pelos 

participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não criação de unidades básicas de saúde nos 

Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não foram criadas unidades básicas de saúde, por que? 

Mato Grosso Não existe equipe especializada; 
Porque não possuímos uma equipe completa para montar esta 
unidade de saúde e entendemos, por meio dos processos mapeados 
pelo Órgão central, que temos que promover a prevenção, 
recuperação e reinserção com foco na saúde ocupacional. 

Estado não 
identificado 

Não existem profissionais das áreas afins. 

Rio Grande do Norte Utilizamos as unidades de saúde da Policia Militar do Estado. 
Necessitamos de disponibilidade orçamentária para criação de 
unidades de saúde próprias; 
O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11. 

Santa Catarina Na Lei Estadual nº14609/09 foi instituído o Programa Estadual de 
Saúde Ocupacional do Servidor Público. Como é, de certa forma, 
recente, algumas ações ainda não foram executadas; 
Por que só há Hospital da corporação e médicos militares nas 
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maiores cidades; 
Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe O que existe dentro da Segurança Pública é o hospital da polícia 
militar, o Centro Integrado de Atendimento Psicossocial-CIAPS e um 
Núcleo de Atenção Psicossocial da PM; 
Este fato não está inserido dentre das nossas atribuições legais. 

Tocantins Porque depende de um fundo de assistência conjunto entre PM e 
BM, e isso está sendo estudado. Não há verba; 
Devido o Estado disponibilizar plano de saúde para os servidores, a 
Secretaria da Segurança Pública dispõe somente de atenção 
psicossocial por meio da Diretoria de Valorização do Policial 
Judiciário. O Governo optou por criar uma diretoria de Valorização 
do Policial Judiciário na Segurança pública, com atendimento 
psicossocial 

 
Para 40,91% dos participantes não há previsão de criação de unidades básicas de saúde, 

conforme se vê a seguir.  

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 
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AÇÃO 8: FACILITAÇÃO DE ACESSO À REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO 

Quanto à facilitação de acesso à reabilitação e 

readaptação, 54,55% afirmam que tal facilitação acontece no 

âmbito de seu Estado. Os resultados podem ser visualizados a 

seguir. 

 

 

FACILITAÇÃO DE ACESSO À REABILITAÇÃO E À READAPTAÇÃO 

 

No Estado do Mato Grosso acontece encaminhamento para tratamento médico, bem como 

acompanhamento de reinserção ao trabalho, acompanhamento e representação junto à perícia 

médica. Ainda por meio do processo de acompanhamento da recuperação e reinserção do 

servidor ao trabalho, tem - se um fluxo de monitoramento para faltas injustificadas, licenças 

médicas de curta e longa duração, encaminhamentos e atendimentos psicológicos e sociais para 

todos os servidores da SESP. Na Paraíba, além de acontecer por meio da Junta médica que as 

duas Polícias dispõem, esta facilitação acontece por meio de parecer médico e acomodando o 

servidor de acordo com seu quadro de saúde. Em Rondônia esta facilitação existe de forma 

precária. No Estado de Roraima a reabilitação, quando possível, é realizada no Centro de Saúde 

do Corpo de Bombeiros. Além disto, foi destacada a implantação de rampas de acesso às áreas 
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comuns das instalações físicas. Em Santa Catarina por meio de ações da Divisão de Saúde e 

Promoção Social, além do Unisanta (convênio do governo com a Unimed) e Hospital da Polícia 

Militar. Em Sergipe, pela rede de atenção (NAPSS). No Estado do Tocantins, o Fundo de 

Assistência ao Militar (FAM) disponibiliza recursos para o acesso. Além disto, ainda em 

Tocantins, é um direito, que consta na Lei 1818 do servidor público do Estado, o acesso à 

readaptação quando houver necessidade no que se refere ao acompanhamento psicossocial. Nos 

demais Estados ou não há tal facilitação ou tal informação não foi respondida pelos 

participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não facilitação de acesso à reabilitação e 

readaptação nos Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não ocorre facilitação de acesso à reabilitação e readaptação , 
por que? 

Rio Grande do Norte Não temos estrutura para tais programas; 
O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11. 

Sergipe Os servidores atendidos, seja pelo CIAPS ou NAPS, que apresentam 
dificuldades de saúde física ou psicológica, necessitando de 
readaptação ao trabalho, são acompanhados no processo de 
reabilitação e, posteriormente, colocados num setor de trabalho onde 
possam exercer suas funções; 
Este fato não está inserido dentre das nossas atribuições legais. 

Tocantins Não há nenhuma ação neste sentido. Não há verba para essa ação 

 
Ainda com base na avaliação dos participantes, para 27,27% não há qualquer previsão de 

ocorrência desta facilitação. Os resultados encontram-se disponíveis a seguir. 
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SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 

 
 
AÇÃO 9: PROGRAMA DE ACESSO À VACINAÇÃO 

Segundo a avaliação dos participantes, 

encontrou-se que 50% deles afirmam que há um 

programa formalmente estabelecido de acesso à 

vacinação em seu Estado. Os dados são apresentados a 

seguir e identificam uma das ações de maior 

investimento, em comparação às demais. 

PROGRAMA DE ACESSO À VACINAÇÃO 
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Especificamente por Estado, no Mato Grosso tal programa de acesso à vacinação é 

realizado pela Gerência de Qualidade de Vida da Secretária de Segurança Pública de Mato Grosso. 

Mais detalhadamente, por meio do Circuito de Qualidade de Vida, onde os profissionais recebem 

orientações de psicólogos, nutricionistas, educador físico, dentista e vacinação em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde, sendo realizado nas Unidades da SESP (PM, CBM, POLITEC e PJC). 

No Estado da Paraíba por meio de campanha interna de vacinação. Já no Piauí, as campanhas de 

vacinação são estendidas aos bombeiros. Em Rondônia, afirma-se que tais programas existem, 

porém de forma precária. No que se refere a Roraima, esta ação é realizada anualmente, por 

meio do estabelecimento de parcerias com o Serviço de Assistência Social da Polícia Militar e 

Secretaria de Saúde do Estado de Roraima. A vacinação é viabilizada em Santa Catarina por meio 

de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde. Em Sergipe, pela Junta Médica de Saúde. Já no 

Estado de Tocantins, por meio de convênio com Secretarias Municipais. Mais detidamente neste 

Estado, por meio de eventos promovidos pela Diretoria de Valorização do Policial Judiciário e, 

também, por meio de eventos na Secretaria da Segurança, onde os servidores podem tomar as 

vacinas, colocando-as em dia. Nos demais Estados ou não há tais programas de acesso à 

vacinação, ou tal informação não foi respondida pelos participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não criação de programas de acesso à vacinação 

nos Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não são criados programas de acesso à vacinação, por que? 

Paraiba Existem campanhas esporádicas, mas não são sistemáticas. 

Piauí Embora não exista programa para esta ação, a corporação já realizou 
esta atividade por meio de parceria com a Secretaria de Saúde do 
Estado. 

Rio Grande do 
Norte 

Ha participação em programas de vacinação disponibilizados pelo 
Governo do Estado; 
O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11. 

Roraima Não existem recursos disponíveis. 
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Santa Catarina Quando há programação de vacinação, a Secretaria da Saúde envia 
equipe à SSP para vacinar os funcionários. 

Sergipe Estamos negociando junto a Secretaria de Saúde do Estado; 
Este fato não está inserido dentre das nossas atribuições legais. 

Tocantins Não há nenhuma ação neste sentido. Há, apenas, uma parceria com 
as unidades de saúde municipais. 

 
Verificou-se, também, que para 31,82% dos participantes não há qualquer previsão de 

criação de programas desta natureza, como pode se ver a seguir.  

 

Se não, há previsão? 
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AÇÃO 10: AVALIAÇÃO PERIÓDICA DA APTIDÃO FÍSICA 

Com base nos resultados obtidos encontrou-se que 

68,18% dos participantes afirmam que não há uma 

avaliação periódica da aptidão física. Parece, assim, que não 

há ações sistematizadas orientadas ao monitoramento da 

condição física nos Estados contemplados. Os dados são apresentados a seguir. 

 

REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DA APTIDÃO FÍSICA 

 

 

No Estado do Rio Grande do Norte, uma vez por ano, ocorre uma avaliação física. Porém, 

todos os militares que estão aptos a realizar atividade física, fazem, pelo menos, alguma 

atividade física 2 (duas) vezes por semana. Em Roraima, por ocasião da realização de cursos de 

formação e promoções. Em Santa Catarina, por ocasião da realização de promoções. No Estado 

de Sergipe está se fixando apenas nas Unidades Operacionais. Contudo, está sendo preparado um 

Projeto para a extensão à tropa. Nos demais Estados ou não há tal avaliação periódica da aptidão 

física ou tal informação não foi respondida pelos participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não ocorrência de avaliação periódica da aptidão 

física nos Estados que prestaram tal informação. 
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Estado Se não há avaliação periódica da aptidão física, por que? 

Mato Grosso Não existe equipe para tal finalidade, mas existe orientação sobre saúde 
com psicólogo, nutricionista, enfermeiros e educador físico, que faz parte 
do Circuito de Qualidade de Vida, que acontece duas vezes ao ano, 
realizado pela Gerência de Qualidade de Vida da Secretaria de 
Segurança; 
Ainda estamos estruturando as academias de ginásticas pelo Convênio 
SENASP e pretendemos, após esta implantação, iniciar a avaliação 
periódica de aptidão física. 

Paraíba Não existe uma cultura constitucional de avaliar fisicamente seus 
funcionários; 
Porque está em fase de implantação no departamento, com objetivo de 
aplicar a avaliação periódica da aptidão física. 

Piauí Há disponibilidade de dois dias\por semana para o exercício de 
atividade física para os bombeiros. Esta ação somente é realizada por 
ocasião das promoções dos Oficiais e Praças. Falta planejamento por 
parte do setor responsável (Diretoria de Ensino e Instrução) 

Rio Grande do 
Norte 

O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse ainda 
será implantado e inaugurado, neste final do mês de novembro/11. 

Rondônia Falta de estrutura. 

Santa Catarina Santa Catarina entrou com um Projeto pela SENASP para criar um 
programa para realização dessas avaliações; 
Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe Esta, também, é uma questão em estudo, pois não basta oferecermos um 
serviço, mas sim apresentar condições para sua efetivação. Isso está 
sendo estudado junto aos Centros de Aperfeiçoamento e Acadepol; 
Não previsão na nossa legislação. No entanto, nossa academia de polícia 
realiza, rotineiramente, cursos de aprimoramento profissional, onde o 
condicionamento físico é avaliado. 

Tocantins Há previsão de estabelecimento de comissão de estudo para viabilizar 
esta implantação; 
Não há nenhuma ação neste sentido. Porque não há interesse da gestão 
atual neste quesito; 
A avaliação é feita somente no ingresso do profissional na Segurança 
Pública. 

 
No que se refere a alguma previsão de implementação, 36,36% dos participantes 

afirmaram que não preveem qualquer tipo de ação orientada neste sentido. 
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SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 

 

 
 
AÇÃO 11: CRIAÇÃO DE PROGRAMA MÍNIMO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO 

No que se refere à criação de um programa mínimo de 

condicionamento físico encontrou-se que para 50% dos respondentes 

não há tal programa estabelecido em seu Estado. Este resultado vai ao 

encontro e complementa os resultados anteriormente relatados, em que 

se verificaram poucos programas formalmente instituídos orientados à 

avaliação periódica da aptidão física. Os dados são apresentados a seguir. 

CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA MÍNIMO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO 
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No Estado do Mato Grosso existe programa mínimo de condicionamento físico firmado 

por meio do Convênio 74421/2010 junto à SENASP e à Secretária de Segurança Pública do 

Estado de Mato Grosso, por meio da Gerência de Qualidade de Vida, que estão estruturando a 

Academia de Ginástica. No Estado da Paraíba por meio das atividades desenvolvidas pelo 

Departamento de Educação Física do CBMPB. No Piauí as atividades físicas são obrigatórias para 

oficiais e praças às terças e quintas feiras (determinação do comando geral), devendo haver 

disponibilidade de dois dias para a atividade física no turno da manhã. No Rio Grande do Norte 

afirma-se que o trabalho existe e está em fase inicial de implementação. Em Rondônia, afirma-se 

que há programa implementado, porém de forma precária. Já no Estado de Roraima o programa 

mínimo de condicionamento físico contempla atividades diárias, por meio de treinamento físico 

militar, academia de ginástica e musculação, bem como pilates e fisioterapia. Em Santa Catarina, 

por meio de atividades físicas, programadas para duas vezes por semana. Em Sergipe este 

programa acontece nos cursos de formação. Em Tocantins ocorre a realização de atividade de 

educação física periódica em todas as Unidades de Polícia Militar, também duas vezes na semana. 

Nos demais Estados ou não há nenhum programa mínimo de condicionamento físico ou tal 

informação não foi respondida pelos participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação deste programa mínimo de 

condicionamento físico nos Estados que prestaram tal informação. 

 

Estado Se não há um programa mínino de condicionamento físico, por 
que? 

Mato Grosso Estamos estruturando as academias e, por enquanto, fazemos 
orientações no Circuito de Qualidade de Vida. 

Paraíba O pequeno efetivo e a elevada carga de trabalho inviabilizam o 
programa. 

Rio Grande do Norte O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11. 

Roraima A estrutura existente na Academia de Polícia Integrada não 
suportaria a demanda de todas as corporações caso houvesse um 
programa obrigatório; Faltam recursos para ampliar a estrutura 
existente, inclusive expandindo para outras unidades policiais. 
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Santa Catarina Não existe este programa. Esperamos que nosso Projeto seja aceito 
pela SENASP, para passarmos a ter esse programa com relação a 
saúde, que é de extrema importância; 
Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe Não há previsão na nossa legislação, ao menos até o implemento da 
nossa nova lei orgânica. 

Tocantins Não há nenhuma ação neste sentido porque não há interesse da 
gestão atual neste quesito. 

 
Verificou-se, também, que para 36,36% dos participantes não há qualquer previsão de 

implementação de um programa sistematizado mínimo de condicionamento físico. Ressalta-se, 

todavia, o elevado percentual de não respondentes (63,64%) a esta questão, o que requer ações 

diagnósticas mais específicas à mesma. 

 

REFERENTE À QUESTÃO 41 

 
 
 
AÇÃO 12: PROGRAMA DE ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO E GINÁSTICA LABORAL 

No que se refere à criação de um programa de análise 

ergonômica do trabalho e ginástica laboral encontrou-se que para 

72,73% dos respondentes não há tal programa estabelecido em seu 

Estado. Novamente este dado vem reafirmar a necessidade de um 

maior investimento em ações vinculadas à saúde do trabalhador. Os 

dados são apresentados a seguir. 
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PROGRAMA DE ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO E GINÁTICA LABORAL 

 

 

Em Rondônia, afirma-se que há programas desta natureza já implementados, contudo, de 

forma simbólica, pois faltam profissionais e estrutura. Já em Roraima, o Governo do Estado 

mantém um programa de ginástica laboral para todos os servidores estaduais. Relata-se que o 

servidor que pretende fazer uso desse programa deve se deslocar até o local onde o mesmo é 

realizado, uma vez que a equipe é pequena e não tem condições de se deslocar para todas as 

Unidades do Governo do Estado. Ainda referente a Roraima, ressalta-se que o programa acontece 

diariamente, por meio de ginástica laboral, alongamentos, mobilizações, atividades recreativas e 

de lazer antes e durante o horário de trabalho, oferta de academia de ginástica e musculação, 

pilates e fisioterapia. No Estado de Sergipe o programa acontece na Academia de Polícia Civil, 

onde está sendo realizado um trabalho de pesquisa com a finalidade de identificar as condições 

de saúde dos servidores em relação à ergonomia e, assim, desenvolver um trabalho interventivo. 

Nos demais Estados ou não há nenhum programa de análise ergonômica do trabalho e ginástica 

laboral, ou tal informação não foi respondida pelos participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação de programas de análise 

ergonômica do trabalho e ginástica laboral nos Estados que prestaram tal informação. 
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Estado Se não há programa de análise ergonômica do trabalho e 
ginástica laboral, por que? 

Mato Grosso Estão estruturando por meio do Convênio 749421/2010, para o 
mapeamento econômico e ginástica laboral da Secretária de 
Segurança Pública do Estado; 
Estamos em fase de licitação para contratação da empresa 
especializada para realizar o mapeamento ergonômico e ginástica 
laboral por meio de Convênio junto à SENASP. 

Paraíba Porque nunca se pensou em tal programa; 
Está em fase de elaboração. 

Piauí O setor responsável está fazendo a programação para futura 
implantação; 
Pouco efetivo para implementação da ação. 

Rio Grande do Norte O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11. 

Santa Catarina Não houve esta preocupação; 
Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe Não há previsão na nossa Legislação. No entanto, há cursos 
promovidos pela Academia de Polícia de forma reiterada, visando 
promover a ginástica laboral; 
Não está sendo considerada, ainda, como uma prioridade junto aos 
comandos, em virtude da falta de efetivo policial. 

Tocantins Existem iniciativas isoladas em algumas Unidades de Polícia Militar 
em termos da atividade de Ginástica Laboral, mas sem o formato de 
um programa; 
Não há nenhuma ação neste sentido porque não há interesse da 
gestão atual neste quesito. 

 

Não há a previsão de implementação de um programa deste porte na opinião de 31,82% 

dos participantes, tal como pode-se visualizar a seguir. 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 
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AÇÃO 13: PROMOÇÃO/REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS E PROFISSIONAIS 

No que se refere à promoção/realização de campeonatos 

esportivos e profissionais encontrou-se que para 59,09% dos 

respondentes há tal programa estabelecido em seu Estado. Este 

parece ser um dos programais mais sistematizados entre os Estados. 

Os dados são apresentados a seguir. 

 

PROMOÇÃO/REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS E PROFISSIONAIS 

 

No Estado do Mato Grosso há a realização anual das Olimpíadas Esportivas da Polícia 

Judiciária Civil. Na Paraíba também existe, anualmente, uma competição entre todos os órgãos 

do aparelho de segurança pública do Estado. Mais especificamente, há uma competição 

profissional entre as unidades operacionais da Corporação. No Piauí, há eventos desta natureza 

nas datas comemorativas da Corporação e de outras Instituições como convidadas. O 

planejamento está sendo elaborado para aplicação em 2012 e tem como objetivo integrar a 

corporação com outras coirmãs e com a sociedade piauiense (ação incluída no PPA 2012 a 

2015). No Rio Grande do Norte há um campeonato de futebol todos os finais de ano. Em 

Roraima, houve a criação de diversas equipes esportivas em diversas modalidades, como futebol, 

voleibol e natação, bem como a participação em torneios, gincanas, campeonatos e outros. Em 
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Santa Catarina disputam-se campeonatos de futebol entre as Unidades de bombeiros. Em Sergipe 

há a realização de eventos dentro do âmbito da PM, bem como das Unidades Operacionais, e fora 

do âmbito da Instituição em atividades contidas em calendários nacionais e internacionais. No 

Estado de Tocantins existe a Copa Estadual de Futsal e Jogos Acadêmicos Militares, além de 

ocorrerem eventos durante as comemorações do dia do Bombeiro, no mês de julho. Nos demais 

Estados ou não há nenhuma promoção/realização de campeonatos esportivos e profissionais ou 

tal informação não foi respondida pelos participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não promoção/realização de campeonatos 

esportivos e profissionais nos Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não há a promoção de eventos esportivos e profissionais, por 
que? 

Mato Grosso Esta ação é desenvolvida de forma descentralizada pelas 
Instituições, e a Gerência de Desenvolvimento e Qualidade de Vida 
promove ações específicas, como datas comemorativas, com foco na 
saúde, e semana cultural, tudo de maneira integrada para os 
profissionais da SESP. 

Rio Grande do Norte O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11. 

Santa Catarina Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe Não há previsão na Instituição, muito embora nosso Ente Federativo 
promova tais atividades que contam sempre com a presença dos 
servidores policiais civis. 

Tocantins Acontecem apenas no dia dos bombeiro, em julho. 

 
Verificou-se que 18,18% afirmam que não há qualquer previsão de implementação de 

atividades ou eventos esportivos e profissionais. Ressalta-se, contudo, o elevado percentual de 

não respondentes (77,27%) a esta questão, o que requer ações diagnósticas mais específicas à 

mesma. 
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SE NÃO, HÁ PREVISÃO?  

 
 
AÇÃO 14: CRIAÇÃO DE GRUPOS DE APOIO 

No que se refere à criação de grupos de apoio encontrou-se 

que para 50% dos respondentes houve a sistematização de grupos 

desta estirpe em seu Estado, embora um alto número de 

respondentes (40,91%) tenha indicado a falta destes grupos. Dado a 

relevância de tal ação, aliada aos dados mapeados no projeto de estresse, observa-se a 

necessidade de maior investimento nesta atividade. Os dados são apresentados a seguir. 

CRIAÇÃO DE GRUPOS DE APOIO 
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No Estado do Mato Grosso verificou-se a criação de grupos de apoio orientados ao Treino 

de Controle do Estresse, Treino de Controle da Raiva e Programa de Orientação para 

Aposentadoria. No Estado da Paraíba verificou-se um Grupo de Apoio ao alcoolismo, que 

trabalha junto aos policiais militares e a suas famílias. Existem, também, nas Polícias Civil, Militar 

e Corpo de Bombeiros, multiplicadores do Programa de Prevenção e Gerenciamento de Estresse, 

que, aliás, está sendo implementado. Já no Rio Grande do Norte, há o grupo de apoio a policiais, 

intitulado “Amor exigente”. Tal Grupo já existe, também, no Centro integrado de apoio social ao 

policial – Ciasp, desde 2001, e terá a sua continuidade com a implantação do núcleo de estudos. O 

Ciasp tem como objetivo dar apoio e acompanhamento psicossocial ao policial. Em Roraima, 

houve parceria com o grupo de apoio aos usuários de drogas do Serviço de Assistência Social da 

Polícia Militar. Santa Catarina estabeleceu grupo de apoio por meio da assistente social que 

trabalha na associação dos militares estaduais (não houve informações sobre o tipo de grupo 

implementado). Em Sergipe implementou-se a Grupo-terapia de Álcool e Drogas. Encontra-se em 

estado de efetivação a Grupo-terapia de ansiosos. Em Tocantins, o Centro de Atenção à Saúde do 

Policial Militar, situado em Palmas, oferece o atendimento de Grupo de Combate ao Tabagismo e, 

também, Grupo de Prevenção e Tratamento da Dependência Química. Tais grupos de apoio 

foram implementados por meio da Diretoria de Valorização do Policial Judiciário. Nos demais 

Estados ou não houve a criação de grupos de apoio ou tal informação não foi respondida pelos 

participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não criação de grupos de apoio nos Estados que 

prestaram tal informação. 

 
Estado Se não houve a criação de grupos de apoio, por que? 

Piauí O setor responsável ainda está fazendo a programação para 
futura implantação. 

Rondônia Falta de profissionais e estrutura física. 
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Santa Catarina Existem auxílios individuais. O grupo de apoio está sendo 
estruturado. 

Santa Catarina Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe O CIAPS e o NAPS realizam um trabalho dentro das corporações 
que é de conhecimento de todos. Portanto, sempre que há uma 
necessidade de atendimento, os servidores são encaminhados 
por seus gestores ou indicam aos colegas que vivenciam 
dificuldades que, até então, não foram percebidas no ambiente 
de trabalho; 
Não existe grupo de apoio dentro da Polícia Civil Sergipana, mas 
há o CIAPS que preste este serviço e está incluído na Secretaria 
de Segurança Pública Estadual. 

Tocantins Não há nenhuma ação neste sentido porque não há interesse da 
gestão atual neste quesito. 

 
Do total de participantes, apenas 13,64% acreditam que há previsão de implementação de 

grupos de apoio.  Ressalta-se, contudo, o elevado percentual de não respondentes (68,18%) a 

esta questão, o que requer ações diagnósticas mais específicas à mesma. 

 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 
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AÇÃO 15: PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 

Quanto à elaboração de programa de prevenção ao 

transtorno de estresse pós-traumático, incluindo 

atendimento e acompanhamento biopsicossocial ao 

profissional envolvido em evento crítico ou ocorrência de 

risco, identificou-se que para 50% dos respondentes houve a 

sistematização de programas desta abrangência em seu Estado. Este resultado é reflexo dos 

investimentos do programa de mapeamento de estresse realizado nos Estados. Os dados são 

apresentados a seguir. 

 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO, 

INCLUINDO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO BIOPSICOSSOCIAL AO PROFISSIONAL 

ENVOLVIDO EM EVENTO CRÍTICO OU OCORRÊNCIA DE RISCO 

 
Em Mato Grosso, identificou-se que os policiais com os transtornos citados recebem os 

primeiros atendimentos na sede da Polícia Civil e, então, são encaminhados para a Gerência de 

Qualidade de Vida da SESP, onde recebem o tratamento especializado e direcionado ao estresse 

pós-traumático, além dos devidos acompanhamentos que forem necessários. Mais 

especificamente no Estado, o Programa recebe encaminhamentos das Unidades e, também, 
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demandas espontâneas. Tem-se, inclusive, ainda referendando ao Estado de Mato Grosso, uma 

Instrução Normativa que foi elaborada pela Comissão Integrada de Qualidade de Vida, que está 

em fase de análise jurídica, e todos os atendimentos em TEPT são realizados em até 72 horas 

após o evento, com protocolo de 08 à 12 sessões. Já no Estado do Piauí foi criado, na Corporação, 

o Núcleo de Controle de Estresse na Corporação, para o desempenho desta atividade. No Rio 

Grande do Norte afirma-se haver uma profissional psicóloga à disposição da Corporação e de 

todos os militares, para atendimento destas demandas. Em Rondônia estes programas de 

prevenção são realizados pelas próprias Instituições. Em Roraima o serviço foi implementado 

pelo Núcleo de Gerenciamento e Controle de Estresse. Neste Estado, ainda, realizam-se 

programas desta estirpe por meio do trabalho da equipe multiprofissional do Centro de Saúde da 

Instituição em questão (não foi especificada qual era esta Instituição). Em Sergipe o trabalho de 

prevenção ainda não está sendo realizado, mas o atendimento a policiais que vivenciam 

situações de grave estresse no exercício das suas funções é encaminhado ao CIAPS/SSP ou 

NAPS/PM, onde são devidamente acolhidos e atendidos de acordo com a demanda apresentada. 

Em Tocantins o Programa está em fase de implantação, visando estabelecimento de portaria 

para institucionalizar o programa. Atualmente, o Centro de Atenção à Saúde do PM (CAISPM) 

realiza os atendimento e acompanhamento biopsicossocial ao profissional envolvido em evento 

crítico ou ocorrência de risco em todo o Estado. Mais especificamente, ainda referente ao Estado 

de Tocantins, os atendimentos são feitos por meio da Diretoria de Valorização do Policial 

Judiciário/Tratamento, com acompanhamento dos portadores de estresse pós-traumático, bem 

como são realizados trabalhos de orientação preventiva sobre a problemática em questão. 

Nos demais Estados ou não houve a elaboração de programa de prevenção ao transtorno 

de estresse pós-traumático, incluindo atendimento e acompanhamento biopsicossocial ao 

profissional envolvido em evento crítico ou ocorrência de risco, ou tal informação não foi 

respondida pelos participantes.  
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A seguir, verificam-se as justificativas à não criação de programas desta dimensão nos 

Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não implementou programa de prevenção ao transtorno de 
estresse pós-traumático, por que? 

Paraíba Não existe uma política voltada pra esta temática. Ainda está em 
construção. 

Piauí O setor responsável está fazendo a programação para futura 
implantação. 

Rio Grande do Norte O núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse ainda 
será implantado e inaugurado, neste final do mês de novembro/11. 

Santa Catarina Está sendo estruturado. 

Santa Catarina Falta de estrutura; 
Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe Não existe grupo de apoio dentro da Polícia Civil Sergipana, mas há o 
CIAPS, que presta este serviço e está incluído na Secretaria de 
Segurança Pública Estadual. 

Tocantins Não há nenhuma ação neste sentido porque não há interesse da 
gestão atual neste quesito. 

 
Do total de participantes, apenas 18,18% acreditam que há previsão de implementação de 

programas desta natureza.  Ressalta-se, contudo, o elevado percentual de não respondentes 

(63,64%) a esta questão, o que requer ações diagnósticas mais específicas à mesma. 

 

NÃO, HÁ PREVISÃO? 
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AÇÃO 16: DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PORTE DE ARMA 

Quanto à elaboração de critérios para suspensão temporária 

de porte de arma, identificou-se que para 50% dos respondentes 

não houve qualquer formalização dos mesmos em seu Estado. Para 

36,36% dos respondentes seu Estado efetivou tais critérios. Os 

dados podem ser visualizados a seguir. 

FORAM DEFINIDOS OS CRITÉRIOS PARA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO PORTE DE 

ARMA 

 
No Estado do Mato Grosso estes critérios foram estabelecidos por meio da Portaria 

123/2007, que constam normas para o recolhimento temporário do porte de armas. No Estado 

da Paraíba, por meio do SICAME (não houve a definição desta Sigla) da Corporação. No Piauí 

existem, na Corporação (não foi especificada qual), normas administrativas disciplinares que 

definem tais critérios. No Rio Grande do Norte afirmou-se ter criado Portaria específica para tal. 

Em Rondônia, sem especificar como, após a avaliação do profissional, que constatará se há tal 

necessidade. Já no Sergipe, mediante encaminhamentos à Junta Médica e ao NAPSS. Por fim, no 

Tocantins, após envolvimento em evento crítico ou ocorrência de vulto, o policial militar é 

encaminhado para avaliação da equipe multidisciplinar no CAISPM, delineando, assim, conduta 

terapêutica e suspensão de porte de arma temporário. Nos demais Estados ou não houve a 
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elaboração de critérios para suspensão temporária do porte de arma, ou tal informação não foi 

respondida pelos participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não formulação dos critérios de suspensão de 

porte de arma nos Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não formularam critérios de suspensão de porte de arma, 
por que? 

Mato Grosso Porque as unidades têm portarias específicas para tal. 

Paraíba Dentro da Polícia Militar a suspensão é proposta pelos psicólogos da 
Instituição. No entanto, na Polícia Civil, não há esse trabalho. 

Piauí Os critérios estão em fase de elaboração pelo núcleo de controle de 
estresse. 

Rio Grande do Norte O núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse ainda 
será implantado e inaugurado, neste final do mês de novembro/11. 

Roraima A comissão está em discussão; 
Esta problemática ainda não é fator de risco na Instituição. 

Santa Catarina Não é usual para bombeiros; 
Ação não contemplada pela SSP. Como já descrito alhures, a 
Secretaria não possui quadro próprio e fixo de funcionários. 

Sergipe Embora algumas medidas já venham sendo tomadas nesse sentido, 
mas apenas nos últimos dias iniciou-se a elaboração de uma Portaria 
junto à polícia civil e, posteriormente, à polícia militar, polícia 
técnica e corpo de bombeiros, que define toda forma de 
encaminhamento dos servidores policiais aos serviços de 
atendimento no CIAPS e NAPS; 
Tais critérios devem ser estabelecidos quando da prática de infração 
disciplinar e consequente afastamento preventivo do cargo. 

Tocantins Não há nenhuma ação neste sentido porque não há interesse da 
gestão atual neste quesito. 

 
Para 36,36% dos respondentes não há previsão de elaboração de critérios para suspensão 

temporária de porte de arma.  Os dados podem ser visualizados a seguir.  
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SE NÃO, HÁ PREVISÃO?  

 
AÇÃO 17: REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA PORTE DE ARMA DE INATIVO 

Quanto à realização de avaliação psicológica para porte de arma 

de inativo, verificou-se que para 68,18% dos respondentes não houve 

qualquer sistematização desta ação em seu Estado. Observa-se a 

necessidade de investimento desta ação, dado a real necessidade de 

uma maior preocupação para o acompanhamento desta população. Atenta-se para as 

regulamentações definidas pela Polícia Federal, que orientam e sustentam, cada vez mais, a 

necessidade de um acompanhamento por parte das Instituições. Os dados podem ser 

visualizados a seguir. 

REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA PORTE DE ARMA INATIVO 
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No Estado do Rio Grande do Norte, argumentou-se que tal avaliação psicológica se dá por 

meio de acompanhamento psicológico contínuo, sem maior detalhamento de como acontece. No 

Estado de Rondônia verifica-se que tal avaliação é realizada pelas Instituições, também sem 

maiores detalhamentos sobre os procedimentos adotados. Em Sergipe, é feito pelo NAPSS, com 

profissionais próprios credenciados e especializados. Em Tocantins este procedimento é 

regulamentado nos termos do Art. 12 da Portaria de n°002-08-AJ, publicada em boletim geral n° 

165/2008, datada de 03 de setembro de 2008. Nos demais Estados ou não houve a realização de 

avaliação psicológica para provimento de porte de arma para inativo, ou tal informação não foi 

respondida pelos participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não realização de avaliação psicológica  para 

porte de arma para inativo nos Estados que prestaram tal informação. 

 
Estado Se não acontece avaliação psicológica para porte de arma de 

inativo, por que? 

Mato Grosso Não existe psicólogo em número suficiente para atender a esta 
demanda. 

Paraíba As Instituições não dispõem de profissionais habilitados para tal 
trabalho, e nem há uma política que priorize esse fim. 

Piauí O setor responsável está fazendo a programação para futura 
implantação. Atualmente, está ocorrendo avaliação visando sua 
elaboração pelo Núcleo de Controle de estresse. 

Rio Grande do Norte O núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse ainda 
será implantado e inaugurado, neste final do mês de novembro/11. 

Roraima A comissão está em discussão; 
Esta problemática ainda não é fator de risco em nossa Instituição. 

Santa Catarina O IGP não tem direito a porte de arma, mas está sendo estudada esta 
possibilidade; 
Não é usual o porte de armas por bombeiros; 
Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe Essa avaliação já é realizada pelo CIAPS, embora não possua esse 
caráter definitivo de porte de arma, pois avalia a condição do policial 
que teve a necessidade de ser retirada a arma. Após avaliação 
psicossocial o mesmo é encaminhado ao setor de treinamento de 
tiro, onde será submetido a um treinamento e avaliação; 
Não há previsão na nossa lei. 

Tocantins Não há nenhuma ação neste sentido porque não há interesse da 
gestão atual neste quesito. 
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Verificou-se que para 40,91% dos respondentes não há previsão de realização de 

avaliação psicológica para provimento de porte de arma para inativo, conforme visualização a 

seguir. 

 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 

 
 
AÇÃO 18: DISPONIBILIZAÇÃO DE APOIO JURÍDICO NAS QUESTÕES PROFISSIONAIS 

Quanto à disponibilização de apoio jurídico nas questões 

profissionais, encontrou-se que para 68,18% dos respondentes não há 

qualquer tipo de apoio ou suporte em seu Estado. Os dados podem ser 

visualizados a seguir. 

DISPONIBILIZAÇÃO DE APOIO JURÍDICO NAS QUESTÕES PROFISSIONAIS 
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No Estado da Paraíba o apoio jurídico é dado por meio da Assessoria Jurídica da 

Corporação. Em Roraima, é realizado por intermédio dos Oficiais da Diretoria de Pessoal e 

Legislação, embora não especificou a instituição. Em Santa Catarina, este apoio se dá por meio de 

Consultoria Jurídica da SSP e Assessoria Jurídica do órgão de origem do servidor a ela cedido, 

além, também, da associação de classe. Em Sergipe os servidores policiais possuem esse serviço 

nas associações e sindicatos. Também em Tocantins tal apoio se dá por meio das associações de 

classe. Nos demais Estados ou não houve a disponibilização de apoio jurídico nas questões 

profissionais ou tal informação não foi respondida pelos participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas sobre a não disponibilização de apoio jurídico nas 

questões profissionais nos Estados que prestaram tal informação. 

 
Estado Se não ocorre apoio jurídico nas questões profissionais, por que? 

Mato Grosso Porque é necessário de um número maior de profissionais e, 
atualmente, não há corpo técnico com esta especialidade. 

Paraiba As instituições não dispõem de advogados em seus quadros que 
possam desempenhar esse papel. 

Piauí Grande parte dos oficiais e praças é filiada a associações que prestam 
este apoio. A corporação não dispõe de assessoria jurídica própria. 

Rio Grande do Norte O núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse ainda 
será implantado e inaugurado, neste final do mês de novembro/11. 

Roraima A comissão está em discussão. 

Sergipe Ocorre apenas por meio das associações policiais; 
Só há assistência em caráter pessoal ou por meio de associações e 
sindicatos. 

Tocantins A Instituição não dispõe de apoio jurídico aos policiais militares da 
PMTO, sendo realizado por meio de associações representantes de 
cada círculo dos seus integrantes; 
Somente por meio do Sindicato que o policial é filiado é que o mesmo 
possui apoio jurídico. 

 
Do total de participantes encontrou-se que 40,91% acreditam não haver qualquer 

previsão de apoio jurídico nas questões profissionais. Os resultados encontram-se apresentados 

adiante. 
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SE NÃO, HÁ PREVISÃO?  

 
 
AÇÃO 19: PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO FINANCEIRA FAMILIAR 

Quanto à disponibilização de programa de orientação 

financeira familiar, encontrou-se que para 72,73% dos 

respondentes não há nenhum programa formalmente 

implementado em seu Estado. Os dados podem ser 

visualizados a seguir. 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO FINANCEIRA FAMILIAR 

 
No Estado da Paraíba a orientação financeira familiar se dá por meio de palestras aos 

militares que estão na iminência da inatividade. Em Rondônia, por meio de palestras, sem maior 
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detalhamento do público alvo. Em Santa Catarina, por meio de Programa do Governo Federal. 

Em Tocantins, está em processo de implementação e institucionalização do Programa com vistas 

à publicação de Instrução Normativa. Nos demais Estados ou não houve a implementação de 

programa de orientação financeira familiar ou tal informação não foi respondida pelos 

participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas sobre a não implementação de programa de 

orientação financeira familiar nos Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não há programa de orientação financeira familiar, por 
que? 

Mato Grosso A Gerência de Qualidade de Vida da SESP está pleiteando um 
convênio novo com a SENASP, para implementação deste 
Programa. 

Paraíba Nunca houve essa preocupação. 

Piauí Não houve iniciativa desta Corporação voltada para este fim. 

Rio Grande do Norte O núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse ainda 
será implantado e inaugurado, neste final do mês de novembro/11. 

Roraima A comissão está em discussão; 
Apesar de ser uma problemática na Instituição, esta ação ainda 
encontra-se em processo de planejamento. 

Santa Catarina Ação não contemplada pela SSP. 

Sergipe Ocorrem orientações por parte do Serviço Social de forma 
esporádica, quando acionado. No entanto, já estão sendo 
desenvolvidos projetos atinentes ao caso; 
No atendimento psicossocial há orientação em torno desta 
necessidade; 
Não existe nenhum programa formalmente implementado nesses 
moldes. 

Tocantins Não há interesse da gestão atual nesta ação. 

 

Para 36,36% dos respondentes não há qualquer previsão de sistematização de um 

programa voltado à orientação financeira familiar. Metade dos respondentes (50%) não 

respondeu. 
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 NÃO,  HÁ PREVISÃO?  

 
 
 
AÇÃO 20: PREPARAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA INATIVIDADE 

Quanto à disponibilização de programa de preparação do 

profissional para inatividade, encontrou-se que para 72,73% dos 

respondentes não há nenhum programa formalmente instituído 

em seu Estado. Pesquisas indicam a necessidade de maior 

investimento, por parte de Instituições, que apoiem essa ação por comprovarem a diferença que 

programas de preparação têm trazido para vida de servidores. Os dados podem ser visualizados 

a seguir. 

PREPARAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA A INATIVIDADE 

 



193 
 

Em Mato Grosso, desde 2010, foi implementado o Programa “Feliz idade - Construindo 

Novos Caminhos” para os servidores da SESP e SEJUDH, da Gerência de Qualidade de Vida da 

SESP, buscando preparar o servidor com 02 (dois) anos para se aposentar para um novo ciclo 

pós-carreira. É realizado de maneira integrada em encontros no segundo semestre de cada ano. 

Na Paraíba por meio do Projeto Bombeiro na Melhor Idade, implantado na Corporação. Já em 

Santa Catarina há a preparação profissional para a inatividade para aqueles que procuram a 

assistência social no Hospital da Corporação. Em Sergipe ocorre mediante convênio com as 

Universidades, com o emprego de programas junto aos policiais propensos à aposentadoria. Nos 

demais Estados ou não houve a implementação de programa de preparação do profissional para 

inatividade ou tal informação não foi respondida pelos participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas sobre a não implementação de programa de 

preparação do profissional para a inatividade nos Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não há programa de preparação do profissional para a 
inatividade, por que? 

Paraíba Nunca se preocupou com este problema. 

Piauí O setor responsável está fazendo a programação para futura 
implantação, pois, até então, não houve iniciativa da Corporação 
voltadas para este fim. 

Rio Grande do Norte O núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse ainda 
será implantado e inaugurado, neste final do mês de novembro/11. 

Rondônia Faltam profissionais para a realização do referido trabalho. 

Roraima A comissão está em discussão; 
Apesar de ser uma problemática na Instituição, esta ação ainda 
encontra-se em processo de planejamento. 

Santa Catarina Está em andamento; 
Ação não contemplada pela SSP. A Diretoria de Formação e 
Capacitação Profissional está verificando a possibilidade de incluir 
esta ação para 2012. 

Sergipe Esse programa faz parte de nosso Projeto de Qualidade de Vida, que 
não conseguimos recursos financeiros para sua implementação; 
Ainda não foi trabalhado esse tema pelos nossos gestores até o 
momento. 

Tocantins Em fase de estudo; 
Não há interesse da gestão atual nesta ação porque não há interesse 
da gestão atual neste quesito. 
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Nota-se, contudo, que o cenário parece favorável à implementação de tal programa. Para 

36,36% há previsão de implementação de programa de preparação profissional para a 

inatividade. Os resultados podem ser visualizados a seguir.   

 

NÃO, HÁ PREVISÃO? 

 
 
AÇÃO 21: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA NA MORTE DO PROFISSIONAL 

Quanto à disponibilização de programa de assistência à 

família na morte do profissional encontrou-se que, para 59,09% 

dos respondentes já há algum tipo de programa formalmente 

instituído em seu Estado. Os dados podem ser visualizados a 

seguir. 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA NA MORTE DO PROFISSIONAL 
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No Estado do Mato Grosso a Gerência de Qualidade de Vida realiza a visita domiciliar aos 

familiares da vítima e encaminha para acompanhamento com os psicólogos da Gerencia, para 

apoio psicológico. Outra ação, também, no Mato Grosso, refere-se à prevenção de TEPT (sigla não 

informada quanto ao seu significado) com um protocolo de elaboração de luto, de 08 a 12 

sessões. Na Paraíba, por meio do acompanhamento da Assistente Social da Corporação. Já no 

Piauí somente há auxílio funeral, se o profissional for morto em serviço. Em Rondônia, há 

acompanhamento por meio dos Órgãos Assistenciais. Em Roraima, a família é acompanhada, 

orientada e recebe assistência do Núcleo de Gerenciamento e Controle de Estresse durante todo 

o processo de solicitação dos benefícios. Em Santa Catarina tal assistência se dá pela Divisão de 

Saúde e Promoção Social. Já em Sergipe, tal programa é amparado pela Lei 2066 e pelo Estatuto 

Policial Militar de Sergipe, e é operacionalizada pelo NAPSS (sigla não informada). Ainda em 

Sergipe são desenvolvidas ações na sede da Secretaria de Segurança Pública por meio do CIAPS 

(sigla não informada). Já em Tocantins a família recebe dinheiro do Pecúnio Policial Militar por 

meio de arrecadação de todo o efetivo (19,00 de cada policial). Além disto, o fundo de assistência 

conjunta da PM e BM presta toda a assistência necessária. E, também, por meio da Diretoria de 

Valorização do Policial Judiciário, que oferece suporte e acompanhamento psicossocial à família 

enlutada. 

Nos demais Estados ou não houve a implementação de programa de assistência à família 

na morte do profissional, ou tal informação não foi respondida pelos participantes.  

A seguir, verificam-se as justificativas sobre a não implementação deste programa, de 

assistência à família na morte do profissional, nos Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não há programa de assistência à família na morte do 
profissional, por que? 

Paraíba Embora não tenha um programa específico existe um psicólogo que 
acompanha a família nesse processo. 

Piauí Não existe programa voltado para este fim. No entanto, a corporação 
disponibiliza recursos (previsto em lei estadual) para custeio de 
algumas despesas, neste caso. 
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Rio Grande do Norte Não há ainda um programa para este problema, mas tem-se ações de 
apoio e acompanhamento para com a família do profissional por 
meio de profissionais da área psicossocial. 

Santa Catarina Ação não contemplada pela SSP.  

Tocantins Porque não há interesse da gestão atual neste quesito. 

 
Do total de participantes, apenas 4,55% acreditam que há previsão de implementação de 

programas desta natureza.  Ressalta-se, contudo, o elevado percentual de não respondentes 

(63,64%) a esta questão, o que requer ações diagnósticas mais específicas à mesma. 

 

SE NÃO, Á PREVISÃO? 
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AÇÃO 22: FOMENTO DE CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES 

              Quanto ao fomento de criação de associações, os dados 

indicam que a maioria (72,73%) não possui essa ação 

implementada, conforme mostrado abaixo.  

 

FOMENTO DE CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES 

 
O Estado do Piauí indicou que essas associações já existem no Estado, assim como no Rio Grande 

do Norte. O Estado de Roraima indicou que são disponibilizados militares para composição da 

diretoria das associações e incentivos a diversas ações de inclusão social. Já em Sergipe, tal ação 

traz desconfortos em várias áreas para o desempenho da atividade profissional. 

Nos demais Estados ou não há tal ação ou a mesma não foi respondida. A seguir, 

verificam-se as justificativas à não implementação a mesma. 

 
Estado Se não, por que? 

Mato Grosso Não faz parte dos trabalhos da Gerencia de Qualidade de Vida; 

Paraíba Nunca houve política para esse fim; 
Devido o elevado número de associações existentes; 

Piauí Já foram criadas as associações; 

Rio Grande do Norte Só após a implantação do núcleo de estudos, em novembro/11, é que 
se poderá analisar essa questão; 

Roraima O tema não foi discutido pela Comissão; 
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Santa Catarina Já existem as associações;  
Ação não contemplada pela SSP; 

Sergipe Não há trabalhos nesse sentido; 

Tocantins As associações da PMTO já foram criadas, não havendo portanto 
necessidade; 
Não há interesse da gestão atual nesta ação. 

Quanto à previsão de implementação, 54,55% consideraram que não há, conforme indicado 

abaixo. 

 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 

 
 

 

 

AÇÃO 23: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA OS PROFISSIONAIS 

Quanto à contratação de seguro de vida para os profissionais, os dados 

indicaram que 72,73% dos Estados avaliados não investiram nesta ação. Os 

dados podem ser visualizados a seguir. 

 

 

 

 



199 
 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA OS PROFISSIONAIS 

 
 

Apenas os Estados da Paraíba, Sergipe e Tocantins responderam a essa questão. A Paraíba 

indicou que essa ação existe apenas para profissionais BMs que trabalham nos aeroportos da 

Paraíba, sob responsabilidade da INFRAERO. Sergipe indicou que há esse contrato, mediante 

Legislação do Governo do Estado. Tocantins indicou que há previsão, por meio do Pecúlio 

Policial Militar, com base no Art. 138 e seu parágrafo único da Lei n° 125/90, regulamentado 

pela portaria 148/2000/PM/1/EM, publicada no Boletim Geral 191 de 09 de outubro de 2000. 

Nos demais Estados ou não há essa previsão ou não houve a informação.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação da análise profissiográfica nos 

Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não, por que? 

Mato Grosso Não faz parte dos trabalhos da Gerencia de Qualidade de Vida; 
Não possuímos recurso financeiro disponível; 

Paraíba Já houve, mas no momento atual não mais existe; 

Piauí Não foram implementadas ações neste sentido; 

Rio Grande do Norte Temos bastante interesse na implementação;  
O nosso Núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11. 

Rondônia Não há interesse do governo. 
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Roraima Aguardando propostas pelas seguradoras, sendo um dos próximos 
objetivos a ser conquistado por nossa instituição. 

Santa Catarina Há lei especifica sobre o tema; 
Ação não contemplada pela SSP; 

Tocantins Não há interesse da gestão atual nesta ação. 

 

No que se refere à previsão de busca pela contratação deste seguro, 45,45% afirmaram 

não haver tal previsão e apenas 4,55% afirmaram haver. 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO?  

 

 

AÇÃO 24: REALIZAÇÃO DE PARCERIAS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS 

Quanto à realização de parcerias em programas 

habitacionais, 54,55% indicaram que não há no Estado essa 

ação. Apenas 9,09% afirmaram que há investimento nesta ação. 

Os resultados podem ser visualizados a seguir. 
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REALIZAÇÃO DE PARCERIAS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS 

 

O Estado do Mato Grosso indicou que há parcerias com a Secretaria de Trabalho e Cidadania nos 

programas habitacionais. Já a Paraíba descreveu uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e 

o Governo do Estado para construção de casas para os Policiais Militares, por meio do "Programa 

Minha Casa Minha Vida" e da Companhia Estadual de Habitação. Neste caso, há habitações 

destinadas aos militares estaduais. Rondônia indicou haver associações que tratam dessa 

temática. O Estado de Roraima possui, junto ao governo do Estado, programa com a Caixa 

Econômica Federal. O Estado de Santa Catarina indicou que o programa existe por meio da 

Secretaria de Segurança, junto ao Governo do Estado. Já Sergipe apontou que há incentivos junto 

ao Governo Estadual. 

Nos demais Estados ou não houve a realização de parcerias ou não houve a informação. A 

seguir, verificam-se as justificativas à não implementação de programas habitacionais nos 

Estados que prestaram tal informação. 

 
Estado Se não, por que? 

Mato Grosso Porque o Estado tem o Programa Minha Casa Minha Vida; 

Não Identificado Entraves legais; 
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Piauí Não foram implementadas ações neste sentido; 

Rio Grande do Norte Temos bastante interesse na implementação;  
O Núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse ainda 
será implantado e inaugurado, neste final do mês de novembro/11; 

Roraima Esta ação encontra-se em fase de planejamento; 

Santa Catarina Ação não contemplada pela SSP; 

Sergipe Não há previsão no nosso sistema; 

Tocantins Atualmente não há parcerias, mas há interesse da PMTO; 
Não há interesse da gestão atual nesta ação.  

 
No que se refere à previsão de realização de parcerias com programas habitacionais, 

36,36% afirmaram não haver tal previsão, conforme mostrado abaixo. 

96.  (REFERENTE À QUESTÃO 93) SE NÃO, HÁ PREVISÃO?  

 
 
AÇÃO 25: DESENVOLVIMENTO DE MARKETING INSTITUCIONAL 

Na avaliação de ações voltadas para o desenvolvimento de marketing 

institucional, os dados indicaram que 50% já realizam tal atividade. Tal dado 

indica esta ação como uma daquelas com maior investimento por parte dos 

Estados. Os dados podem ser visualizados a seguir. 
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DESENVOLVIMENTO DE MARKETING INSTITUCIONAL 

 

O Mato Grosso realiza tal ação por meio do site www.policiacivil.mt.gov.br. A Paraíba tem como 

proposta a realização de eventos isolados, bem como por meio do de site corporativo e da 

Secretaria Estadual de Comunicação. O Rio Grande do Norte indicou como site o link: 

http://www.cbm.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesed_cbm/principal/enviados/index.a

sp. Rondônia indicou que esta ação é realizada de forma precária. Roraima considerou que o 

marketing institucional é realizado por meio das ações de prevenção de acidentes em balneários, 

de incêndios urbanos, florestais e de saúde. O Estado de Santa Catarina realiza por meio do 

Centro de Comunicação Social da Instituição. Sergipe indicou realizar esta ação dentro da 

própria Instituição da Policial Militar. Consideraram que estão em fase de desenvolvimento do 

site da polícia. Tocantins indicou realizar parcerias entre as polícias, Detran, Polícia Civil 

(Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito) e a Agência de Trânsito Transporte e 

Mobilidade de Palmas (ATTM). Foram realizadas BLITZ educativas na Campanha do Uso do Cinto 

de Segurança com outdoors, entrega de folders, adesivos e ainda divulgação em propaganda no 

rádio e na televisão. Ainda foram realizadas novas plotagens das viaturas da PMTO e site 

institucional www.pm.to.gov.br. Há um jornal mensal e boletim semanal via e-mail. 

Fortalecimento do site, criação do jornal impresso e de boletim semanal eletrônico.  

Nos demais Estados ou não foram apresentadas ações de marketing institucional ou não 

houve a informação.  

http://www.cbm.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesed_cbm/principal/enviados/index.asp
http://www.cbm.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesed_cbm/principal/enviados/index.asp
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A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação de ações de marketing 

institucional nos Estados que prestaram tal informação. 

Estado Se não, por que? 

Mato Grosso Não contamos com profissional especializado para essa ação 
específica; 
Apenas divulgamos as nossas ações com a assessoria de 
comunicação; 

Piauí O setor responsável está desenvolvendo ações neste sentido; 

Rio Grande do Norte O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11; 

Roraima Falta de recursos para tal ação; 

Santa Catarina Ação não contemplada pela SSP. 

 
No que se refere à previsão, 27,27% afirmaram não haver tal previsão.  

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 
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AÇÃO 26: CRIAÇÃO DE NÚCLEO INTEGRADO DE ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 

 Quanto à criação de um Núcleo Integrado de Atenção Biopsicossocial, os 

dados indicaram que parte já foi criado e outra ainda não, ambos com 

45,45%. Os dados podem ser visualizados a seguir. 

 

 

 

CRIAÇÃO DE NÚCLEO INTEGRADO DE ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 

 

 

No Mato Grosso a Gerencia de Qualidade de Vida da SESP é um núcleo integrado de 

atenção Biopsicossocial. Esta Gerência contempla atendimentos para os servidores com foco 

individual e organizacional, sendo formada por 03 Assistentes Sociais, 05 Psicólogos, 01 

Educador Físico, 01 Administrador, 01 Letrada, 01 Tecnóloga em Recursos Humanos, 01 

exclusivamente comissionado em propaganda e marketing e 01 estagiário de Psicologia e um 

profissional efetivo de nível médio estudante de gestão de pessoas. Já no Estado da Paraíba há 

Médico, Assistente Social, Odontólogo e Fisioterapeuta. Em Rondônia o Núcleo é constituído por 

uma médica e duas psicólogas. Em Roraima o Núcleo está em funcionamento há cerca de 4 meses 

(da época da pesquisa), sendo formado por psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e 
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médicos. Em Santa Catarina o Núcleo de Saúde do Servidor do IGP foi criado com auxilio de um 

projeto da SENASP de Gerenciamento de Estresse, no entanto, esse núcleo está funcionando de 

maneira progressiva de acordo com a realidade da instituição e conta no momento com dois 

profissionais apenas, embora outros profissionais estejam sendo requisitados.  Sergipe indicou a 

criação ocorrida em setembro de 2007, tendo como integrantes Psicólogos, Assistentes Sociais, 

Sociólogos, Pedagogos, Psiquiatra e Terapeuta Ocupacional. Nos demais Estados não há Núcleo 

ou não houve a informação. A seguir, verificam-se as justificativas quanto a não existência do 

mesmo. 

Estado Se não, por que? 

Paraíba Nunca atentaram para a necessidade de tal ação; 
A Polícia Civil dispõe de um psicólogo que faz esse trabalho de forma 
isolada; 

Rio Grande do Norte Temos bastante interesse na implementação; 
O Núcleo Integrado de Atenção Biopsicossocial será implantado no 
final do mês de Novembro/11. 

Roraima Falta de recursos para implantação; 

Santa Catarina Está em análise;  
Ação não contemplada pela SSP; 

Sergipe No âmbito da PC não há, mas sim no da Secretaria de Segurança 
Pública. 

Tocantins Não há interesse da gestão atual nesta ação.  

No que se refere à previsão de criação do núcleo, 22, 73% consideraram que haverá tal 

investimento, apesar das justificativas terem sido feitas mesmo por quem afirmou já tê-lo criado 

no Estado. 
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SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 

 
  
 
LEVANTAMENTOS PERIÓDICOS ACERCA DAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS 

 Quanto ao levantamento de periódicos acerca das necessidades de 

capacitação e treinamento e desenvolvimento de profissionais, 

45,45% consideraram que já investem em tal ação, embora 40,91% 

indicaram que não. Tal dado pode evidenciar um lapso temporal de 

atualização dos currículos em relação a necessidade de capacitação, já que o levantamento das 

necessidades indica o aprimoramento das práticas de trabalho que são dinâmicos e requerem 

constantes investimentos por parte das corporações. Os dados podem ser visualizados a seguir. 

 

LEVANTAMENTOS PERIÓDICOS ACERCA DAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO, 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS 



208 
 

 

No Mato Grosso os levantamentos são realizados pela Academia de Polícia Judiciária Civil- 

ACADEPOL. No Estado da Paraíba o mesmo é realizado por meio das demandas das Unidades 

Operacionais. No Piauí é realizado pela Diretoria de Ensino do órgão, bem como através da 

realização de cursos periódicos de capacitação e treinamentos. No Rio Grande do Norte 

constantemente são realizados cursos de capacitação, por meio da Secretaria de Segurança 

estadual, Escola do Governo e SENASP. Já em Roraima o levantamento das necessidades é 

realizado trimestralmente. Santa Catarina realizada por meio de análise realizada pela Diretoria 

de Ensino. Em 2009, pela primeira vez, a SSP, por meio da Diretoria de Formação e Capacitação 

Profissional (DIFC), realizou um levantamento de necessidade de capacitação com os 

funcionários, comissionados e terceirizados lotados no prédio sede da SSP. A DIFC tem buscado 

contemplar em seu planejamento anual capacitações para os servidores da sede. Sergipe realiza 

pela Polícia Militar. Tocantins por meio de cronograma anual dos cursos a serem realizados na 

Corporação e com co-irmãs, relacionados no PPA (Plano Plurianual), bem como na Academia de 

Polícia Civil. Embora os Estados tenham indicado os dados acima, não houve maior 

detalhamento sobre como é realizado o levantamento.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não realização de levantamento por parte de 

algumas instituições.  
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Estado Se não, por que? 

Mato Grosso Porque estamos realizando um plano de desenvolvimento específico 
por carreira através do Convênio de Mapeamento e Perfil de 
Competências; 

Paraíba Alguns gestores fazem levantamentos acerca da capacitação dos 
funcionários, mas não existe nada pré-estabelecido em nenhuma das 
instituições do aparelho de segurança; 

Rio Grande do Norte Só após a implantação do Núcleo Integrado de Atenção 
Biopsicossocial; 

Rondônia Por falta de profissionais; 

Roraima Falta de recursos para tal ação; 

Santa Catarina Estamos com alguns trabalhos em fase de implementação; 

Sergipe Não há, muito embora haja cursos realizados pela ACADEPOL com o 
fim de capacitar e treinar os servidores; 

Tocantins Não há interesse da gestão atual nesta ação.  

 
No que se refere à previsão de realização do levantamento para as Instituições que ainda 

não investiram em tal ação, apenas 9,09% indicaram que sim, conforme mostrado abaixo. 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 
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AÇÃO 28: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 

PROFISSIONAIS DA ÁREA BIOPSICOSSOCIAL 

 Quanto à realização de capacitação e formação continuada para 

profissionais da área biopsicossocial, os dados indicaram que 59,09% 

não investem nessa prática, o que pode ser uma alerta para falta de 

investimento, por parte de alguns estados, de capacitação continuada dos 

profissionais. Os dados podem ser visualizados a seguir. 

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA 

ÁREA BIOPSICOSSOCIAL 

 

O Mato Grosso tem realizado por meio de Convênios com a SENASP, junto a Gerência de 

Qualidade de Vida da SESP. Dentre os cursos contemplados estão: Curso de prevenção do stress, 

Teoria Cognitiva Comportamental, TEPT - Transtorno do Estresse Pós-Traumático Stress pós 

Traumáticos, Descrição de Cargos, Mapeamento e Perfil de Competências. Santa Catarina  

indicou que a DIFC elaborou e gerenciou o Conv. 491/2009/Senasp, que contemplava 

capacitação na área de estresse para profissionais da PM, PC e IGP. Sergipe tem realizado 

mediante calendário nacional e necessidades internas levantadas: SUPERA, Especializações em 

Campos da Psicologia, Serviço Social, Cursos de curta duração do SENASP, de Congressos, etc. 

Tocantins promoveu um Curso de Especialização em Saúde Mental através de Convênio com 
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SENASP, bem como capacitações e worshops sobre manejo de Estresse profissional e Estresse 

Pós-traumático. 

Nos demais Estados ou não houve a realização de cursos ou a informação não foi 

prestada. A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação. 

Estado Se não, por que? 

Paraíba Esses profissionais se capacitam com seus próprios recursos, uma vez 
que as instituições não investem nessa área; 
 Os profissionais estão à disposição da Corporação; 

Rio Grande do Norte O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11; 

Rondônia Não há quem realize; 

Roraima Falta de recursos para tal ação;  
Esta ação encontra-se em fase de planejamento; 

Santa Catarina Contamos no momento apenas com os cursos e capacitações 
promovidos pala SENASP; 
 A idéia não amadureceu; 

Sergipe Não há previsão em nossas normas; 

Tocantins Não há interesse da gestão atual nesta ação.  

 

No que se refere à previsão de realização desta ação, os dados indicaram que em 22,73% 

existe tal intenção, embora em 27,27% esse dado seja negativo. 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 
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AÇÃO 29: DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS E INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E 

DO IMPACTO DOS PROJETOS DE QUALIDADE DE VIDA 

Na definição de critérios e indicadores de avaliação dos resultados e 

do impacto dos projetos de qualidade de vida, os dados indicam que 

em 68,18% dos Estados tal prática não é uma realidade. Os dados 

podem ser visualizados a seguir. 

113. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS E INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Na Paraíba foram realizados dois encontros voltados à capacitação dos multiplicadores 

dos órgãos da segurança pública e trocas de experiências das ações relacionadas à temática do 

Gerenciamento do estresse. Em Roraima foi realizado por meio de estudos e artigos científicos. 

Tocantins indicou que tal ação está implicada na criação de núcleo de estudo, prevenção e 

gerenciamento de estresse e criação de normativas que instituam programas de atenção 

psicossocial. Nos demais Estados ou não houve tal ação ou da informação não foi prestada. A 

seguir, verificam-se as justificativas à não implementação desta ação.  

 

Estado Se não, por que? 

Mato Grosso A Gerência de Qualidade de Vida da SESP avalia os projetos 
realizados; 
Estamos estruturando os indicadores através de um banco de dados 
e monitoramento de licenças, absenteísmos e atendimentos; 
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Inclui-se o registro de acidente de trabalho (CAT); 

Paraíba Carência de profissional habilitado para missão; 

Rio Grande do Norte O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11; 

Roraima Aguardando definição por parte da comissão; 

Santa Catarina Devido ao começo de alguns trabalhos aqui serem recentes ou em 
desenvolvimento’; 
A idéia não amadureceu; 
Embora a DIFC seja o setor que tem contribuído com a 
elaboração/execução de projetos conveniados com a SENASP e em 
razão dela ter somente dois servidores para operacionalizar as 
ações, não se conseguiu realizar esta ação; 
A DIFC tem mantido contato com os órgãos da segurança pública, na 
busca de cedência de servidores para ampliar a equipe e poder 
incrementar suas ações, inclusive esta; 
A SENASP é a grande incentivadora na geração de políticas de 
Qualidade de Vida nas Secretarias Estaduais, e a SSP, através da DIFC 
tem buscado colaborar e incluir esta política em suas competências; 

Sergipe Em virtude da não implantação total, não existe e nem há previsão; 

Tocantins Não há interesse da gestão atual nesta ação.  

 
No que se refere à previsão de realização da ação de criação de critérios e indicadores, os 

dados indicaram que em apenas 13,64% dos Estados há a intenção de medidas neste contexto. 

 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO?  
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AÇÃO 30: REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 Quanto à realização de pesquisa de clima organizacional, os 

dados indicaram que em 63,64% dos Estados tal prática não é 

uma realidade. Os dados podem ser visualizados a seguir. 

 

117. REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
Na Paraíba foi realizado por meio questionário com perguntas abertas e fechadas, 

mantendo o direito do anonimato do militar. Em Santa Catarina por meio de estudos localizados. 

No Estado de Sergipe a pesquisa de clima foi realizada por meio de convênios com as 

Universidades locais, mediante programas já definidos. Em Tocantins foi realizada pesquisa de 

clima organizacional de 60% de todo efetivo da PMTO no ano de 2010, envolvendo as diversas 

áreas motivacionais que influenciam no clima organizacional dentro da instituição. O mesmo foi 

apresentado a toda a tropa no auditório do QCG, em dezembro de 2010, estando em fase de 

implementação das ações e buscando condições estruturais e materiais para a realização da 

próxima pesquisa. No ano de 2009, foi criado um instrumento e 10% da tropa o respondeu. 

Ainda no Estado de Tocantins, houve indicação de que se propuseram a continuar realizando 

esta pesquisa, pensando em seu aprimoramento, porém não é interesse da gestão atual. Foi 

realizada em 2010, porém seus dados nunca foram utilizados em ações que favorecessem a 
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Corporação. Nos demais Estados ou não houve a realização de pesquisa de clima ou não houve a 

informação.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação de pesquisa de clima nos 

Estados que prestaram tal informação. 

 

Estado Se não, por que? 

Mato Grosso Por falta de profissionais especializados nessa área; 
Porque já realizamos várias pesquisas e todas estão ligadas 
diretamente ao clima organizacional; 

Rio Grande do Norte O nosso núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do estresse 
ainda será implantado e inaugurado, neste final do mês de 
novembro/11. 

Rondônia Falta de efetivo; 

Roraima Falta de recursos para tal; 
Esta ação encontra-se em fase de planejamento; 

Santa Catarina Não foi realizada nenhuma pesquisa neste sentido ainda; 
Ação não contemplada pela SSP; 

Sergipe Não, ao menos em nossa lei orgânica atual não há esta previsão. 

 
No que se refere à previsão de realização de tal pesquisa, apenas 22,73% indicaram que 

sim.  

 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO?  
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AÇÃO 31: INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DE SEGURANÇA PÚBLICA -  CGIAS. 

Na análise sobre instituição da comissão de gestão integrada de atenção 

à saúde dos servidores de SP, os dados mostraram que a mesma foi 

instituída em 31,82% dos Estados pesquisados, embora 63,64% tenham 

indicado que não. Os dados podem ser visualizados a seguir. 

INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Mato Grosso indicou que essa comissão foi instituída com profissionais das instituições 

que compõe a SESP (Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros e Politec), instituída por portaria 

publicada em Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. A Paraíba afirmou que tal comissão 

encontra-se ainda em forma incipiente, coma participação dos integrantes da instituição. Em 

Roraima foi instituída por meio de portaria, assim como em Sergipe. Neste Estado foi criada uma 

comissão de gestão integrada com representantes de todas as corporações, inclusive da 

Secretaria de Segurança todos com seus suplentes. Nos demais Estados ou não houve a 

instituição da comissão ou não houve a informação.  A seguir, verificam-se as justificativas à não 

instituição da mesma. 
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Estado Se não, por que? 

Piauí Encontra-se em andamento um projeto realizado em parceria 
com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros, com ações voltadas para este fim; 

Rio Grande do Norte Temos bastante interesse na implementação; 

Rondônia Falta de efetivo; 

Roraima Esta ação encontra-se em fase de planejamento; 

Santa Catarina Não tenho conhecimento até esta data; 
A ideia não amadureceu;  
Embora a DIFC seja o setor que tem contribuído com a 
elaboração/execução de projetos conveniados com a SENASP, em 
razão de ter somente dois servidores para operacionalizar as 
ações, não se conseguiu realizar esta ação; 
A DIFC tem mantido contato com os órgãos da segurança pública, 
na busca de cedência de servidores para ampliar a equipe e poder 
incrementar suas ações. Então, previsão há, desde que se consiga 
aumentar o quadro de pessoal; 

Sergipe Não existe, pois não está previsto em nenhuma norma da nossa 
Instituição; 

Tocantins Cada força de segurança pública tem poder de secretaria, 
trabalhando isoladamente suas questões de saúde; 
 Não há interesse da gestão atual nesta ação. 

 

No que se refere à previsão de instituição da comissão, apenas 13,64% afirmaram ter 

como meta tal ação, contra 31,82% que respondeu de forma negativa. 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO?  

 



218 
 

 
 
AÇÃO 32: COMPOSIÇÃO DO CGIAS - COMISSÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE ATENÇÃO À 

SAÚDE DOS SERVIDORES DE SEGURANÇA PÚBLICA  

 Quanto à composição das CGIAS, os dados indicaram que 68,18% 

não o fizeram, embora 27,27% já tenham atuado nesta ação. Os 

dados podem ser visualizados a seguir. 

 

A COMPOSIÇÃO DO CGIAS JÁ POSSUI REPRESENTAÇÃO POPULAR E UM SUPLENTE DE CADA 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, QUE A CORDENARÁ; CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR; POLÍCIA CIVIL; POLÍCIA MILITAR; POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA; E 

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO 

 

No Mato Grosso a comissão é composta por 03(três) representantes de cada Instituição, 

que compõem a SESP e SEJUDH, sendo coordenada de forma sistêmica pela Superintendente de 

Gestão de Pessoas da Secretária de Segurança Pública do Estado. Na Paraíba a comissão conta 

com a indicação de Oficiais BMs que compõem o CGIAS. Já em Sergipe está prevista na Portaria 

da Secretaria de Segurança Pública. Nessa comissão não há representantes do sistema 

penitenciário, por pertencerem a outra Secretaria de Estado. Todos os demais foram 

contemplados com seus representantes.  Nos demais Estados ou não houve a implementação da 

comissão ou não houve a informação.  
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A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação da mesma nos Estados que 

prestaram tal informação. 

 

Estado Se não, por que? 

Roraima Foram informados apenas os titulares; 
 Esta ação encontra-se em fase de planejamento; 

Santa Catarina No IGP não há;  
A idéia não amadureceu;  
Embora a DIFC seja o setor que tem contribuído com a 
elaboração/execução de projetos conveniados com a SENASP, 
em razão dela ter somente dois servidores para operacionalizar 
as ações, não se conseguiu realizar esta ação. A DIFC tem 
mantido contato com os órgãos da segurança pública, na busca 
de cedência de servidores para ampliar a equipe e poder 
incrementar suas ações, inclusive esta. 

Sergipe Não, pois não possuímos CGIAS; 

Tocantins Cada força de segurança pública tem poder de secretaria, 
trabalhando isoladamente suas questões de saúde; 
Não há interesse da gestão atual nesta ação. 

 
No que se refere à de implementação desta comissão, 31,82% afirmaram não haver tal 

previsão, sendo que nos outros 18,18% que tal previsão já se encontra nos planos. 

 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 
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AÇÃO 33: INCENTIVO E/OU REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS E 

LEVANTAMENTO DE DADOS 

Os incentivos ou pesquisas e levantamentos de dados nas Instituições 

fazem parte de 45,45% dos Estados pesquisados, o que mostra um grande 

avanço ao crescimento de dados a serem trabalhados pelos mesmos. Os 

dados podem ser visualizados a seguir. 

INCENTIVO E/OU REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS E 

LEVANTAMENTO DE DADOS QUE CONTRIBUAM PARA A ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA 

REALIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA  

 

No Mato Grosso os dados servem para subsidiar as ações de Qualidade de Vida, nas ações 

desenvolvidas pela Gerência de Desenvolvimento e Qualidade de Vida. Na Paraíba foi realizado 

por meio do levantamento de mapeamento do estresse, fonte de estresse, estilo de vida e 

alimentação. Já em Roraima há investimentos em estudos e artigos científicos. Santa Catarina 

indicou que tal estudo foi realizado por meio do mapeamento das Fontes de Estresse em 

Profissionais da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina através de um projeto da 

SENASP. A DIFC, apesar de ter como competência o ensino, a pesquisa e a extensão, em razão de 

poucos servidores, tem conseguido apenas elaborar e desenvolver ações de ensino. Entretanto, 

ela está se planejando para realizar pesquisas e ações de extensão. De todas as formas, ela tem 

incentivado os alunos das edições do curso superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
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conveniado com a Senasp e alunos de pós-graduações a realizarem pesquisas e estudos sobre a 

realidade dos profissionais, que vem sendo atendida. O relatório da pesquisa Mapeamento das 

Fontes de Estresse dos Profissionais da Segurança Pública de Santa Catarina está publicado no 

site da SSP e os sites dos órgãos da segurança pública possuem um link para o site da SSP, a fim 

de facilitar e ampliar as formas de acesso ao relatório. Tem-se notícias de que os órgãos estão 

divulgando os resultados da pesquisa nas capacitações realizadas, segundo informações 

prestadas pelo Estado. Sergipe indicou que há produção de relatórios trimestrais das atividades 

do NAPSS. Foram feitas as pesquisas sobre estresse, qualidade de vida e estressores no trabalho 

que foram divulgadas no âmbito da Secretaria e em suas corporações e continuam a fazer esse 

trabalho sobre os níveis de estresse dos servidores que são encaminhados aos CIAPS, bem como, 

os afastamentos por licenças médica, destacando os profissionais com maior número de 

afastamento. Além disso, há divulgação sobre número de servidores com lesões incapacitantes e 

morte em serviço. Tocantins realizou um diagnóstico institucional pela Equipe do CAISPM em 

2007 e Clima Organizacional em 2010, mas não há uma cultura institucional que proporcione 

diretrizes de ação, sendo preciso uma ampliação. Nos demais Estados ou não houve tal ação ou a 

informação não foi prestada.  

A seguir, verificam-se as justificativas ao não incentivo nesta área.  

 

Estado Se não, por que? 

Paraíba Não há servidor com essa habilidade; 

Rondônia Falta de efetivo; 

Roraima Falta de recursos para tal ação; 

Sergipe Não nos moldes acima expostos; 

Tocantins Não há interesse da gestão atual nesta ação.  

 



222 
 

No que se refere à previsão de incentivos, apenas 9,09% afirmaram ser esta uma prática a 

ser investida no Estado. 

 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 

 
 

 

 

 

 

 
AÇÃO 34: PROPOSTA DE CONVÊNIOS E OUTRAS PARCERIAS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES 

DO SETOR PÚBLICO 

Quanto à proposição de convênios com órgãos e entidades do setor 

público, os dados indicaram que esta ação já faz parte de 45,45% dos 

Estados avaliados. Os dados podem ser visualizados a seguir. 

 

 

PROPOSTA DE CONVÊNIOS E OUTRAS PARCERIAS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO SETOR 

PÚBLICO QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O PROJETO 
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Mato Grosso indicou parcerias que incluíram atividades como formação em língua 

estrangeira, datas comemorativas e semanas culturais. Indicaram que foram realizadas várias 

ações com parcerias como: Circuito de Qualidade de Vida, instituições que disponibilizaram 

auditórios e campanhas de vacinação. O Rio Grande do Norte afirmou que existe uma comissão 

criada por meio de Portaria que cuida de convênios e licitações. Roraima orientou que firmou 

convênio dom Ministério da Justiça, por meio da SENASP. Santa Catarina indicou que firmaram 

parceria com a Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina e Universidade Federal 

de Santa Catarina. Foram desenvolvidos programas pela Gerência de Saúde Ocupacional, da 

Diretoria de Saúde do Servidor da Secretaria de Estado da Administração. Sergipe indicou como 

parcerias: Universidades, Ministério Público, Secretaria Estadual de Saúde, Banco do Estado e 

SENASP. Tocantins afirmou que tem como parceria a SENASP e ainda que ainda está em fase de 

estudo para firmar convênios e parceria com a Universidade Federal do Tocantins e Secretaria 

da Saúde. 

A seguir, verificam-se as justificativas à não implementação da análise profissiográfica nos 

Estados que prestaram tal informação. 
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Estado Se não, por que? 

Paraíba Não existe formalização de convênios, porém existe uma dinâmica de parcerias 
entre as instituições públicas - CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), clínicas 
escolas da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), e privadas, como a UNIPÊ 
(Centro Universitário de Paraíba);  
Falta estruturar comissão com esse foco e servidor habilitado; 

Rio Grande 
do Norte 

Houve indicação de que o Núcleo de estudos, prevenção e gerenciamento do 
estresse ainda será implantado e inaugurado no mês de novembro/11; 

Santa 
Catarina 

A idéia não amadureceu; 

Tocantins Não há interesse da gestão atual nesta ação. Porque não há interesse da gestão 
atual neste quesito. 

 
No que se refere à previsão de buscar parcerias com Instituições do Setor Público, 22,73% 

indicaram que sim. 

 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 

 
 
AÇÃO 35: PROPOSTA DE CONVÊNIOS E OUTRAS PARCERIAS COM ÓRGÃOES E ENTIDADES 

DO SETOR PRIVADO QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O PROJETO 

 Quanto à ação de propostas de convênios e outras parcerias, os 

dados indicaram que 72,73% ainda não propuseram essa 

iniciativa.  Tal dado merece ser reavaliado pelos Estados, já que 



225 
 

os relatórios indicam que houve ganho com tal ação nos projetos. Os dados podem ser 

visualizados a seguir. 

 

PROPOSTA DE CONVÊNIOS E OUTRAS PARCERIAS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO SETOR 

PRIVADO QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O PROJETO 

 

Mato Grosso foi o Estado que estabeleceu o maior número de parcerias. Dentre as citadas 

estão: Unimed, MT Saúde, Conen e Secretária de Saúde do Estado, Circuito de Qualidade de Vida, 

Termos de Cooperação Técnica com universidades e escolas técnicas. O Estado incluiu nesta 

descrição a realização de eventos como Semana Cultural e Datas Comemorativas. Paraíba 

realizou parcerias com empresa de natureza privada, voltada a realização de pesquisas e 

intervenções psicossociais, qualidade de vida e bem estar psicológico. Rio Grande do Norte 

indicou que possuem uma Comissão criada por meio de Portaria que cuida de convênios e 

licitações. Roraima realizou convênio com Instituições de Ensino. Nos demais Estados ou não 

houve parcerias ou não houve a informação.  

A seguir, verificam-se as justificativas à não realização de parcerias nos Estados que 

prestaram tal informação. 
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Estado Se não, por que? 

Paraíba Falta compor comissão de estudo; 

Roraima Esta ação encontra-se em fase de planejamento; 

Santa Catarina 
 

A idéia não amadureceu; 
Não se encontrou parceiros privados; 

Sergipe 
 

Ainda não conseguiram, mas estão buscando parceiros que possam 
de alguma maneira contribuir para efetivação do projeto de 
Qualidade de Vida, que envolve diversos programas para o 
atendimento das necessidades que vivenciam; 
Não há, até o presente momento; 
Não foram levantados ainda.  

Tocantins Não há interesse da gestão atual nesta ação. 

No que se refere à previsão de buscas por parcerias na rede privada, apenas 18,18% 

afirmaram haver essa possibilidade. 

 

SE NÃO, HÁ PREVISÃO? 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

Ao serem questionados se gostariam de tecer alguma observação sobre os dados analisados, 

houve contribuição apenas dos Estados de Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.  

Santa Catarina indicou que o Guia de Ações do projeto Qualidade de Vida tem sido um 

excelente instrumento de trabalho, bem completo e que tem auxiliado para melhoria das 

intervenções nas instituições. Aliado a este fato, estão os vários projetos que têm sido 

desenvolvidos pela SENASP. Há um relato de que como o Instituto Geral de Perícias do Estado de 

Santa Catarina foi recentemente emancipado da Polícia Civil, muito ainda há o que se fazer para 

que alcancem um ideal, mas afirmam que estão buscando essa conquista na Instituição. Afirmam, 

ainda, que a parceria com a SENASP impulsionou-os a abrirem mais este caminho de progresso, 

no que se refere ao servidor público e à melhoria das condições de trabalho.  

Ainda em Santa Catarina, há um reconhecimento dos esforços envidados pela 

Coordenação do Projeto Qualidade de Vida. Ressalta-se o desenvolvimento de ações que 

possibilitem repasse financeiro anual aos Estados, para execução dos projetos que buscam a 

valorização e qualidade de vida dos profissionais da segurança pública. Por meio do convênio 

491/2008, a SSP realizou, pela primeira vez, uma pesquisa científica sobre mapeamento das 

fontes de estresse de seus profissionais. Registram a importância da SENASP em destinar 

orçamento específico para projetos de pesquisas, pois ainda não se instalou uma cultura nos 

Estados que destaque a importância da construção de conhecimento científico sobre a realidade 

desses profissionais - motivo pelo qual orçamentos não são destinados a pesquisas. 

 O Estado de Sergipe fez um agradecimento por poder participar da pesquisa em questão, por 

identificar nesta proposta um empenho na avaliação do processo. Indicaram as expectativas de 

poderem contar com a parceria do Governo Federal, trazendo uma preocupação para o estímulo 

da equipe, em detrimento de uma possível falta de continuidade das propostas. Afirma-se que 

houve uma redução dos recursos destinados a Segurança Pública no Estado, e que isso se tornou 
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um fator complicador para uma política de inovação. Afinal, considera-se ser difícil manter o que 

já existe enquanto proposta, alertando para uma dificuldade ainda maior em se propor novas 

ações.  

Tocantins indicou a necessidade da SENASP, por meio de seu Núcleo Qualivida, retornar 

às instituições do Tocantins para explicar aos novos comandantes sobre a importância dos 

projetos e das ações. O estado relatou estar enfrentando muita dificuldade em desenvolver as 

atividades previstas no manual de Qualidade de Vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta análise comparativa entre as ações propostas nos Estados, em relação às expectativas 

propostas no Guia de Ações a Instrução Normativa, indicou que parte dos Estados pesquisados 

vem buscando gerir um crescimento em seus processos. Contudo, deve-se alertar, que das 35 

ações avaliadas, apenas duas delas apresentam ressalva para um investimento positivo por 

quase todos os Estados, sendo a primeira quanto ao investimento na parte esportiva e a segunda 

quanto aos convênios e parcerias. 

Um dado positivo desta análise é o crescimento que o projeto subsidiado pela SENASP, quanto ao 

mapeamento de fontes de estresse trouxe aos Estados avaliados. Muitas das ações previstas 

(como exemplo, a criação de Núcleo e comissões, um maior olhar para área de pesquisa), 

surgiram em detrimento deste investimento. Tal dado indica que de fato propostas desta 

natureza trazem crescimento real para as políticas do Estado, conforme indicado nos dados 

coletados na pesquisa. 

Observa-se a necessidade de que os Estados reavaliem as ações esperadas, enquanto 

investimento, e criem estratégias de investimento ou planos de ações futuras, como forma de 

tornar efetiva o olhar para qualidade de vida dos servidores de segurança pública. 
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5. Sugestão de ações, com base  
nos resultados observados 
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APRESENTAÇÃO: 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar sugestões de ações para futuros Projetos, com base nos 

dados analisados nos relatórios elaborados por cada Estado. São, portanto, recomendações 

advindas a partir da análise dos dados contidos nos relatórios.   

O relatório está estruturado da seguinte forma:  

Considerações sobre os relatórios circunstanciados; 

Estrutura básica de apresentação dos relatórios das atividades desenvolvidas 

Instrumentalização 

Sugestões propostas a futuros projetos 

Sustentabilidade 

 

RELATÓRIOS CIRCUNSTANCIADOS DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 

A partir dos relatos das atividades desenvolvidas no projeto proposto por cada Estado, foram 

observados alguns dados que devem constar nos relatórios circunstanciados de cumprimento do 

objeto: 

- Descrição clara da amostra avaliada, indicando o percentual em relação à população de cada 

Instituição: quantidade prevista, quantidade avaliada e percentual atingido pelo Projeto em 

questão até o momento da avaliação; 

- Criação de um ponto de parâmetro ou referência de avaliação (ponto zero): sugere-se que 

todos os Estados contemplados criem uma linha base de avaliação de estresse em cada 

Instituição. Ou seja, um critério sistemático que possibilite uma avaliação posterior ao processo 

de intervenção e que possibilite verificar possíveis impactos do Projeto. Este parâmetro 
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funcionaria como importante indicador de efetividade das ações executadas nos Projetos. Tem-

se como exemplos de dados que podem servir de parâmetro de análise e avaliação:   

 

a) Quantidade de atestados médicos por motivo de saúde, identificando CID diagnosticado por 

estresse (exemplo de dado utilizado pelo Estado do Mato Grosso) ou vivência correlata de 

sofrimento no trabalho;  

b) Números de afastamentos e seus motivos;  

c) Dados de saúde dos servidores das corporações (estado geral de saúde, exames médicos, 

dentre outros); 

d) Dados sobre os níveis de absenteísmo (ausência não planejada no trabalho) e rotatividade 

(mudança constante no quadro efetivo) no trabalho;  

e) Dados qualitativos e quantitativos levantados na área de saúde das Corporações:  O dado 

quantitativo supracitado exigiria dos estados um trabalho conjunto entre diferentes áreas das 

Corporações, como forma de integrar o Projeto dentro de ações já existentes nas Instituições que 

permitissem a coleta de dados desta natureza. Adotar um critério único entre as Instituições 

seria de grande valia à validade externa e generalidade deste parâmetro. Recomenda-se que as 

informações quantitativas contemplem: 

- Número de participantes por Instituição – público-alvo direto e indireto da intervenção(N e %) 

- Número de participantes por atividade desenvolvida (N e %) 

- Regiões/municípios a serem alcançados (Pólos, interior do Estado) 

- Previsão de parcerias entre Instituições e estratégias a serem alcançadas 

- No item ‘planejamento e estratégias a serem desenvolvidas’, descrever, de forma detalhada, as 

atividades previstas, considerando: 

aplicação de instrumentos: justificativa de escolha do instrumento, quantitativo de 

participantes a serem avaliados, quantitativo e tipo de material a ser aplicado; 

tempo de previsão de aplicação;  
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eventos de capacitação, seminários, jornadas, fóruns, dentre outros: objetivo do 

evento, público alvo, previsão de contratação de profissional especializado na área, 

com justificativa técnica de sua capacitação; quantidade de profissionais 

envolvidos; carga horária; local a ser desenvolvido; metodologia prevista; material 

didático; plano de formação de multiplicadores.  

Em caso dos eventos estruturados, como os cursos, sugere-se apresentar ementa, disciplinas, 

referências bibliográficas e proposta de avaliação da transferência e impacto da aprendizagem 

nas rotinas de trabalho.  E o quanto tal aprendizagem do conteúdo gerou efeitos sobre variáveis 

do contexto em que o indivíduo executa suas atividades.   

- No item sobre indicação das maiores dificuldades internas e externas enfrentadas, sugere-se 

incluir as estratégias criadas para enfrentá-las. Sugere-se que, de posse desta informação, crie-se 

informativos às demais Instituições, que podem desenvolver tais estratégias para tentarem lidar 

com dificuldades semelhantes (incentivar o benchmarking).  

 

 

ESTRUTURA BÁSICA DE APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO MAPEAMENTO 

 

Não se propõe estabelecer um padrão rígido na estrutura dos relatórios de apresentação de 

atividades e dados do mapeamento. Contudo, dado a diversidade de dados encontrados nos 

documentos apresentados pelos Estados, indicam-se, a seguir, dados mínimos que devem ser 

contemplados, permitindo a identificação daquilo que é mais significativo em termos da análise 

da efetividade dos Projetos, bem como análises estatísticas necessárias ao tratamento de dados 

quantitativos e tratamento de dados qualitativos: 
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Sugere-se que cada estado apresente, necessariamente, dois relatórios: um específico, por 

Instituição, e outro global, contemplando uma análise comparativa entre as Instituições 

de forma integrada; 

Descrição detalhada dos participantes (do mapeamento e das propostas de todo o 

programa, incluindo o dado comparativo da previsão e alcance real das metas 

pretendidas (dado bruto/frequência absoluta e percentual); 

Ainda quanto à descrição dos participantes da pesquisa de mapeamento, sugere-se incluir 

os seguintes dados (indicando dado bruto/frequência absoluta e percentual): gênero, 

idade (média e desvio padrão), escolaridade, estado civil, quantidade de filhos, 

cargo/função, lotação, tempo de serviço, carga de trabalho, se atua em outra atividade 

fora da Instituição e exercício de atividade de chefia; 

Distribuição dos participantes do mapeamento quanto: Instituição e localização a que 

pertencem (dado bruto/frequência absoluta e percentual);  

Indicação clara e explícita, no relatório, dos recursos destinados e executados no projeto 

quanto ao: custo previsto no Plano de Trabalho, custo do Mapeamento efetuado e custo 

executado; custo previsto e executado para cada meta; identificação dos custos para 

contratação de pessoa jurídica; 

Identificação de como foram organizadas as metas em cada Estado, indicando sucessão de 

fases e período de realização de todas as tarefas propostas; 

Descrição de como se desenvolveu o processo de contratação da pessoa jurídica; 

Análise comparativa entre a vigência do contrato e a vigência do convênio, como forma de 

aferir o empenho de cada estado na execução do objeto; 

Quanto ao uso dos instrumentos de medida, indica-se: 

- Estatística descritiva básica de cada instrumento: frequência (absoluta e percentual), 

média e desvio padrão, a depender das possibilidades de cada instrumento. Em caso de 

instrumentos validados (testes psicológicos, por exemplo), recomenda-se acrescentar 
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médias dos escores fatoriais (médias alcançadas em cada uma das dimensões avaliadas 

pelo instrumento); 

- Análises comparativas entre grupos (identificando-se diferenças estatisticamente 

significativas), como características como: sexo, idade, tempo de serviço, dente outros. No 

caso de normalidade amostral, sugere-se o uso de Teste t e ANOVA. No caso de dados não 

paramétricos, sugere-se o uso de Qui-Quadrado e Mann-Whitney para comparação entre 

os grupos;  

- No caso de análises comparativas entre os dados (por exemplo, testando-se a correlação 

entre escalas aplicadas), sugere-se a descrição apenas daqueles que apresentem 

correlações estatisticamente significativas; 

- Em caso de instrumentos de levantamento de dados, sugere-se apresentar dados como 

média, desvio padrão e freqüência percentual. Tais dados se fazem necessários, já que 

houve estados que apresentaram apenas a frequência percentual, o que não permitiu uma 

comparação entre os mesmos; 

- No caso de construção de instrumentos de medida para avaliação do estresse ou outra 

medida correlata (como sofrimento no trabalho), sugere-se que o mesmo seja validado 

psicometricamente. Tal medida se faz necessária como forma de assegurar o processo de 

avaliação com base no instrumento. Indica-se o uso de, pelo menos, duas evidências de 

validade, entre: 
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Fonte: Primi, Muniz e Nunes, 2009, p.262  

  

Em caso de levantamento de dados de origem qualitativa (por meio, por exemplo, de 

grupos focais e entrevistas individuais e/ou coletivas), sugere-se que os dados sejam 

tratados, necessariamente, por meio de técnicas de análise de conteúdo ou do discurso. 

No caso da opção por apresentação de frequência de ocorrência de itens, sugere-se que os 

dados sejam agrupados em temas ou categorias a serem analisadas e apresentadas no 

relatório.   

Alguns dos Projetos apresentaram proposta de avaliação por meio das seguintes 

dimensões: mapeamento de estresse (tipo e nível), qualidade de vida, sintomas de 
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estresse, fontes de estresse e outros. Em casos da avaliação de mais de uma temática, 

indica-se que os resultados sejam apresentados separadamente; 

Acrescente-se uma lista de parcerias realizadas durante o Projeto, descrevendo, de forma 

sucinta, o nível de intervenção; 

Em caso de uso de mais de um instrumento de medida, indica-se que seja realizada uma 

síntese global dos achados, como forma de qualificar o construto avaliado de forma mais 

completa; 

Quanto à aquisição dos equipamentos e materiais nos Projetos, sugere-se uma indicação 

clara e detalhada do que foi adquirido, de como está sendo utilizado, bem como local e 

condições de armazenamento. 

INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PROJETO 

 

Várias foram as estratégias positivas de intervenção aplicadas nos Projetos, dentre elas cita-se: 

- Palestras de sensibilização; 

- Cursos de capacitação para servidores; 

- Mapeamento das fontes de estresse por meio de instrumentos; 

-Capacitação dos profissionais do Núcleo ; 

- Jornadas/Fóruns/Seminários; 

- Campanhas de Sensibilização; 

- Grupos Focais; 

- Atividades mais específicas, como massagem, e outras. 

Sugere-se que futuros Projetos tenham como base o uso de, pelo menos, 3 (três) níveis de 

estratégias de intervenção, atendendo à avaliação dos níveis institucional (a Instituição), de 

equipes e individual. Esta perspectiva multinível tende a favorecer uma análise mais detalhada e 

completa da efetividade dos Projetos, considerando-se a influência proximal de variáveis 

situacionais ou de contexto em torno da maximização de seus resultados. 
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SUGESTÕES DE ACRÉSCIMOS ÀS PROPOSTAS 

 

Sugere-se que, futuramente, todas as propostas acrescentem algum tipo de medida de reação 

(satisfação) quanto às intervenções, ou seja, medidas que poderiam auxiliar a avaliar o impacto 

do Projeto de intervenção nas Instituições. Recomenda-se, também, que se avalie o que os 

indivíduos sabem sobre estresse e vivências de sofrimento no trabalho. Esta verbalização por 

parte dos servidores pode auxiliar, inclusive, na construção de instrumentos com base em sua 

realidade organizacional. 

Faz-se necessário, ainda, adotar procedimentos de continuidade no acompanhamento dos 

servidores após a execução dos Projetos. Nesta proposta, devem ser esclarecidas quais serão as 

estratégias adotadas para um acompanhamento real dos servidores que foram diagnosticados 

com alto grau de estresse. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO PROCESSO DE INTERVENÇÃO 

 

Com o propósito de avaliar para além das fontes de estresse dos servidores, alguns dos Estados 

se propuseram a aplicar instrumentos de avaliação individual. Neste sentido, sugere-se que 

sejam construídos laudos síntese individuais e, se possível, por equipes de trabalho, a serem 

futuramente utilizados para fins de acompanhamento dos servidores.  

 

DEVOLUTIVA DOS RESULTADOS  

Sugere-se que a devolutiva individual de resultados seja obrigatória para servidores 

diagnosticados com alto grau de estresse. Nestes casos, sugere-se que os programas de 

intervenção prevejam um programa de acompanhamento deste servidor, alinhado a um 

necessário feedback para as Instituições e servidores sobre os resultados encontrados.  
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SOLICITAÇÕES DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

 

- Envio de relatório final em: formato digital (pdf e word) e impresso; 

- Envio das planilhas de dados em excell e SPSS (dados quantitativos) ou Alceste (dados 

qualitativos), ou outro software de análise de dados; 

- Disponibilizar a filmagem de, pelo menos, um Fórum/Seminário ou outro evento de 

capacitação; 

- Declaração de uma das Instituições parceiras indicando pontos positivos deste trabalho.  

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 

Sugere-se que cada Projeto apresente, necessariamente, um sistema de avaliação próprio, que 

inclua os participantes das atividades de intervenção (stekeholders). Parcerias entre as 

Instituições com o objetivo de criarem, de forma coletiva, tal sistema, são recomendadas. Espera-

se que cada Estado possa criar indicadores para avaliação dos resultados alcançados. 

 

SUSTENTABILIDADE 

 

O grau de sustentabilidade do projeto está vinculado a dois principais fatores que merecem ser 

avaliados. O primeiro refere-se ao processo de planejamento do projeto identificando, ainda em 

sua fase de planejamento, e estratégias de continuidade das intervenções propostas, quando 

finalizada a execução do mesmo. Parte dos relatos dos Estados indicam como uma de suas 

preocupações, a continuidade do projeto, em relação  aos profissionais contratados. Torna-se 

imprescindível que parcerias sejam criadas e que o processo de contratações jurídicas nos 

projetos tenham como previsão a continuidade das atividades, mesmo quando finalizado 

contratos. 
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ANEXO 1 
INSTRUMENTO APLICADO AOS NÚCLEOS 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO APLICADO AOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS 
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ANEXO 3 

 

E-mails encaminhados aos Núcleos 

Prezado (identificação do responsável), 
 Estamos desenvolvendo um estudo no intuito de avaliar as políticas de valorização fomentadas 
pelos convênios pactuados em 2008. Trata-se de uma pesquisa de compilação dos relatórios de 
mapeamento de estresse e do funcionamento e continuidade dos Núcleos.   
Para essa avaliação necessitamos que os responsáveis técnicos pelo projeto respondam ao 
questionário disponível no link:  https://www.surveymonkey.com/s/sustentabilidadedoprojeto 
Tais respostas serão de extrema importância para demonstrarmos a necessidade de fomento de 
projetos dessa natureza no futuro.  
Agradeço a colaboração!! 
 
Qualquer dúvida, entrem em contato com os e-mails: 
qualivida.seguranca@mj.gov.br ou crisfaiad@gmail.com  
E-mail encaminhado aos participantes dos projetos de intervenção 

Prezados Participantes do Projeto de Mapeamento de Estresse,  
  
A Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, no intuito de avaliar as políticas de 
valorização fomentadas em âmbito estadual, está realizando uma pesquisa sobre os projetos de 
intervenção de mapeamento de estresse realizados em seu Estado. Para isso, solicitou aos Estados a 
indicação de alguns participantes desse processo.  
  
Foram realizadas algumas atividades referentes ao mapeamento de fontes de estresse em 
segurança pública. Neste sentido, o  convidamos a avaliá-las, bem como nos indicar algumas 
informações para melhoria dos processos de intervenção nas Instituições.  
  
O Senhor não precisa colocar seu nome, mas apenas alguns dados demográficos. Contudo, é muito 
importante que respondam todas as questões de forma completa.  
São apenas 19 questões!  
  
PARA RESPONDER O INSTRUMENTO, BASTA ACESSAR O LINK:  
https://www.surveymonkey.com/s/avaliacaomapeamentoparticipante 
  
 Qualquer dúvida, entrem em contato com o e-mail:  
qualivida.seguranca@mj.gov.br ou crisfaiad@gmail.com  
  
Contamos com sua participação. 
  
Muito obrigada por sua colaboração nesse processo! 
 
Cristiane Faiad 
Consultora da SENASP 

https://www.surveymonkey.com/s/sustentabilidadedoprojeto
mailto:qualivida.seguranca@mj.gov.br
mailto:crisfaiad@gmail.com
https://www.surveymonkey.com/s/avaliacaomapeamentoparticipante
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ANEXO C 

Página 1 do instrumento: 

 
 
Página 2 do instrumento: 
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Página 3 do instrumento: 
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Página 4 do instrumento: 
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Página 5 do instrumento: 
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Página 6 do instrumento: 

 



259 
 

ANEXO D 
E-mail encaminhado aos responsáveis de cada Estado 
 
Prezado Responsável, 
 No mês de outubro foi encaminhado pela Coordenação de Qualidade de Vida (SENASP) um e-mail 
referente ao preenchimento do instrumento de comparação entre as ações institucionais já 
existentes e o Guia e Instrução Normativa. Não consta em nosso sistema o preenchimento do 
questionário de sua instituição. 
 Pedimos a gentileza de que o preencha ou nos indique se o mesmo já foi preenchido por outro 
servidor de sua Instituição, sob sua indicação. 
 Agradecemos desde já sua colaboração e contamos com sua participação. Sem o preenchimento do 
mesmo, sua Instituição não poderá ser citada em um dos relatórios de compilação dos dados do 
convênio. 
 Basta acessar o link:  
www.surveymonkey.com/s/comparacaoINeGuia  
Pedimos que o instrumento seja preenchido até o dia 21.11. 


