
 
PA

nº17 
nov-maio  

2018 

 

 
 

LIMA, João Cavalim de. Estresse Policial. Curitiba: AVM, 2002. 

 

   Jacqueline Mari Machado
1
 

Sonia Maria Chaves Haracemiv
2
 

 

"Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé." 
2 Timóteo 4:7 

 

 A realização da resenha deste livro pretende contribuir para a reflexão sobre a 

segurança pública brasileira e consequente qualidade de vida dos profissionais da área. 

A escassez de literatura voltada a este campo, faz com que a obra de João 

Cavalim de Lima ganhe notável importância. O autor é oficial da 

Policia Militar do Paraná (PMPR), instrutor da Academia Policial Militar do Guatupê e 

do Centro de Formação de Praças em diversos cursos de formação, especialização e 

aperfeiçoamento da PMPR, especialista em Administração Hospitalar e Ciências 

Políticas, bacharel em Direito e Psicologia. Destaca-se por suas publicações que 

abordam de forma pioneira a temática policial, dentre as quais: Estresse Policial (2002) 

e Atividade Policial e o Confronto Armado (2005). A obra, ora resenhada – “Estresse 

Policial” – desenvolve-se em 132 páginas, reunindo oito capítulos, os quais buscam 

motivar e ampliar as reflexões sobre as implicações do estresse na saúde do policial.  

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Figura 1. Capa da obra Estresse Policial, de João Cavalim de Lima. 

Fonte: http://avmpmpr.com.br/avmlivros/site/wp-content/uploads/2015/06/estresse-policial.jpg 
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A conceituação do estresse é o foco do primeiro capítulo. Conforme Lima, o estresse 

consiste em alterações globais do organismo, em processo de adaptação às situações 

estressoras. É um mecanismo normal e pode ser desencadeado tanto por estímulos 

positivos quanto negativos, de origem interna ou externa, que variam em força de 

indivíduo para indivíduo. Sua avaliação, envolve a dimensão dos acontecimentos, ou 

seja o impacto destes sobre os indivíduos; a qualidade de vida e a percepção de estresse 

de cada um.  

 No capitulo seguinte o autor discorre que o organismo humano, frente a um 

estressor, desencadeia uma série de alterações, que compõem a Síndrome 

Geral de Adaptação ao Estresse. Esta se desenvolve em três fases: alarme, 

resistência e exaustão. A fase de alarme consiste no encontro inicial com o estressor, 

sendo representada por alterações fisiológicas, provocadas pelo Sistema Nervoso 

Autônomo (SNA) e pelo Sistema Nervoso Central (SNC), tal quais: aumento da 

frequência cardíaca, contração do baço, liberação de glicose pelo fígado, redistribuição 

sanguínea, aumento da frequência respiratória e dilatação dos brônquios, secreção de 

hormônios e neurotransmissores. Na resistência, o individuo começa a se acostumar 

com a situação estressora, aparentemente, tudo está bem, mas o organismo começa a 

perder resistência frente a novos estímulos. Podem surgir alterações emocionais 

(agitação ou apatia); variações de comportamento (diminuição de interesse e 

entusiasmo; aumento de absenteísmo; rompimento de padrões de sono; ideias e 

tentativas de suicídio); mudanças na concentração e raciocínio (aumento de 

produtividade, seguida de lentificação); e, sintomas fisiológicos (infarto do miocárdio; 

úlceras; micoses; impotência; acidente vascular cerebral). Quando os mecanismos de 

adaptação começam a falhar de maneira consistente, o individuo atinge a fase de 

exaustão, caracterizada pelo aumento dos sintomas somáticos e psicossomáticos. A 

falência adaptativa sobrevém de uma exposição prolongada à condições estressoras e 

pode conduzir o organismo à morte.  

 Adiante, no terceiro capítulo o texto trata sobre os aspectos psicológicos que 

permeiam a atividade policial. Aborda a ideia de super herói adotada pelo profissional 

da segurança, que envolvido pela dinâmica institucional e cobrado pela sociedade, 

acredita ser imune até mesmo à morte. Dentre as características que o complexo de 

super-homem apresenta estão a modificação do senso de julgamento, prejuízos na 
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percepção da auto critica e redução da consciência de riscos. Lima, salienta que, por um  

 

lado, a criação desta auto imagem permite ao policial proteger-se e suportar as 

demandas e problemas inerentes à profissão, de outro, qualquer abalo em sua couraça, 

tal qual um trauma,  pode fragilizá-lo significativamente.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2. O policial herói. 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com 

  

  

 No quarto capítulo, discute-se a Síndrome de Burnout no meio policial. De 

maneira geral, a síndrome é descrita como um cansaço emocional, um esgotamento 

físico, um estado de fadiga ou frustração, que conduz à perda da motivação e à atitudes 

negativas para com o trabalho. Pode ser representada por três dimensões: a) exaustão 

emocional, quando o individuo percebe que não possui recursos para oferecer ao outro 

b) despersonalização ou desumanização, marcada pela objetificação das pessoas, 

insensibilidade emocional e dissimulação afetiva; c) diminuição da realização pessoal 

no trabalho, onde o profissional tende à autoanalisar-se negativamente. Isto posto, o 

autor apresenta os efeitos do Burnout sobre os policiais, que poderiam ser especificados 

em estágios transitórios ao longo da carreira policial, indo do estágio de alarme 

(primeiros cinco anos), no qual os ensinamentos da academia policial são confrontados 

com a realidade do trabalho; passando, pelo desencanto (06 a 12 anos) e personificação 

(14 a 20 anos), quando o policial vai do sentido de incapacidade à confiança em si 

mesmo, respectivamente; e culmina, no estágio da introspecção (20 anos até 
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aposentadoria), período em que o profissional é envolvido pelo saudosismo dos  

 

primeiro anos de profissão, sente-se tranquilo e experiente. Outro sim, Lima apresenta a 

Escala de Maslach (1986), como um instrumento adequado para avaliar a evolução e 

diminuição dos sintomas de Burnout, constituído por 22 afirmativas referentes ao 

cansaço emocional, despersonalização e realização pessoal. O capítulo é finalizado com 

as medidas preventivas e de tratamento à síndrome, que envolvem confrontação 

individual (atividades físicas e de lazer, relaxamento); busca de suporte social e medidas 

organizacionais (promoção de ambiente funcional de confiança, suporte, respeito, 

igualdade). 

 Doravante, o quinto capítulo dedica-se aos incidentes críticos e ao 

estresse desencadeado por eles. Por incidente crítico entende-se uma situação em que 

fortes emoções são despertadas no indivíduo, a qual ocorre de forma inesperada, 

envolve a ruptura de senso de controle e de concepções sobre si, seu trabalho e 

sociedade. Este tipo de situação afeta sobremaneira o policial, visto que o profissional 

necessita manter uma imagem de força e intocabilidade perante o imaginário social. Um 

incidente crítico pode ser um evento em que ocorre  ferimento ou morte em confronto 

armado; suicídio de colegas; fatos que envolvam mortes de crianças; tentativas de 

salvamento mau sucedidas; situações em que o policial se sente fragilizado; 

conhecimento da vítima. Ganha destaque como incidente crítico, o confronto armado, 

tão comum à polícia. Todo confronto submete o policial a uma série de reações 

psicológicas (distorções de tempo, visuais, auditivas, espaciais), sendo que as sequelas 

do trauma podem variar de uma simples tensão até níveis mais complexos de estresse.  
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Figura 3. Imagem ilustrativa do sofrimento policial frente às demandas profissionais. 

Fonte:http://1.bp.blogspot.com/ 

  

 

 No sexto capítulo, são analisadas as desordens de estresse pós traumático 

(DEPT). A DEPT é referida como uma resposta extrema a uma situação de trauma, 

vivenciado ou apenas observado pelo indivíduo. O policial, em função de suas 

atividades laborais é uma de suas potenciais vítimas. Como agravante, este profissional 

passa comumente pela reexperiência do trauma (vivencia sentimentos, 

sensações de forma semelhante aos vivenciados na situação estressora), 

visto que eventos traumáticos fazem parte de sua rotina. Outros sintomas 

que podem ocorrer no policial são a evitação de lembranças, a hipervigilância, 

depressão, comportamentos agressivos, entre outros. As desordens pós-traumáticas 

podem ser três tipos: resposta de tensão normal; desordem de tensão aguda; DEPT 

simples ; DEPT complexa e DEPT associado.  

 De forma contínua, o sétimo capítulo levanta as consequências do DEPT, no 

qual o autor pontua a possível relação do estresse pós-traumático com o uso de álcool e 

drogas; irritação; desvios de conduta; problemas familiares; suicídio e relações extra-

conjugais. A sintomatologia do estresse, pode ser tanto um agravante para os problemas 

já existentes, como uma fonte para os mesmos.  

 Por fim, no capítulo final do livro Lima apresenta métodos e técnicas de 

tratamento pós traumático ao DEPT, que também se aplicam às demais manifestações 

de estresse. O autor pontua a necessidade de avaliações detalhadas e de um 

planejamento de tratamento pertinente ao policial. Explicita, ainda, que a terapia não é 

capaz de remover todas as memórias de um evento traumático, mas que pode promover 

habilidades que auxiliam o controle de seus efeitos negativos. Ressalta, que é preciso 

compreender que cada indivíduo possui padrões singulares de enfrentamento do DEPT, 

mas que pensamentos dolorosos, reexperiência traumática, sentimentos de culpa são 

processos comuns e normais. Assim, parte-se da suposição que um indivíduo normal 

passou por uma situação anormal e que é mister que ele entenda os mecanismos de seu 

trauma para que possa lidar com ele.  Deste modo, quatro categorias terapêuticas são 

descritas: educacional; saúde física e mental; apoio e integração social; psicoterapias; e, 

técnicas administrativas. No que se refere à categoria educacional, esta abrange 

http://1.bp.blogspot.com/
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estratégias pedagógicos que contribuem para o aprendizado de fundamentos 

psicofisiológicos e de saúde vinculados ao trauma e ao estresse. A categoria seguinte,  

 

saúde física e mental, preocupa-se com o desenvolvimento de comportamentos 

saudáveis, os quais englobam atividades físicas, controles nutricionais e de humor, bem 

como a espiritualidade. Métodos que ampliam o apoio e integração social pertencem à 

terceira categoria, e caracterizam-se por terapias familiares e grupos de apoio. Quanto às 

psicoterapias, o autor salienta que as mesmas devem ajudar o policial à retomar sua 

rotina diária com segurança; identificar e verbalizar seus sentimentos e somatizações; 

controlar suas memórias; ressignificar a experiência traumática; alterar 

pensamentos; reduzir sintomas de ansiedade, depressão, insônia; entre 

outros. Destaca o uso de psicoterapias do tipo: individual, cognitivo-comportamental 

(TCC), psicofarmacologia, técnica de desensibilização do movimento e 

reprocessamento (EDMR), psicoterapia breve e psicoterapia grupal.  A participação da 

instituição no combate ao estresse policial, é explorada nesta última categoria, sobre as 

técnicas administrativas.  São citadas ações como a formação de equipes antiestresse 

(aconselhamento e apoio aos policiais nos casos de pós-trauma) e de incidente crítico 

(acompanhamento, avaliação e adoção de medidas imediatas ao incidente); realização 

de testes psicológicos periódicos; e uso de protocolos de atendimento aos policiais pós-

incidentes críticos. 

 Desmitificando a imagem do policial "herói", "invencível", o autor demonstra 

como estes profissionais, feitos de "carne e osso", sofrem e adoecem debaixo de nossos 

olhos. Sei texto colabora para a reflexão sobre a saúde psicológica do policial e para o 

desenvolvimento de ações que facilitem sua prática laborativa e a tornem mais saudável, 

promovendo-lhes uma qualidade de vida melhor. 

 Não obstante, os conceitos expostos permitem uma visão além do contexto 

exclusivamente policial. É possível remeter a temática a outros tantos profissionais que 

atuam em situações demasiadamente estressantes, tal como, bombeiros, agentes 

penitenciários, socioeducadores, que atuam em ambientes conflituosos, violentos, e 

traumatizantes. Cabe salientar, que a preocupação com a saúde e qualidade de vida 

destes trabalhadores, não traz benefícios apenas a nível individual, mas contribuem para 

a melhoria de serviços prestados e, consequentemente da sociedade. Destarte, isto torna 

essa obra relevante em termos acadêmicos, científicos e sociais.   
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