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INTRODUÇÃO 

 
É do senso comum considerar-se a profissão de polícia com elevado nível de stresse.  

A este propósito, evidenciam-se regularmente nos órgãos de comunicação social as exigências 

profissionais dos elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), e o stresse a que são 

submetidos. 

As razões apontadas são várias e derivam, em larga medida, das competências policiais: a 

prevenção e a investigação criminal. A primeira delas prevalece, o que obriga os policiais ao 

contacto permanente com a população, ao confronto e à imposição, que naturalmente podem 

influenciar a percepção e a vivência do stresse, bem como aportar efeitos consequentes. 

Os últimos dados revelam que, em 2007, registaram-se cerca de 90001 baixas médicas entre os 

elementos da PSP, ou seja, quase 40% do seu efectivo. Também no Gabinete de Psicologia2 desta 

polícia, o número de acompanhamentos e avaliações psicológicas aumentaram significativamente, 

passando o número de consultas prestadas de 1336 para 3260 nos últimos seis anos, sendo a maior 

parte dos quadros clínicos diagnosticados com perturbações do humor. Este facto tem sido 

acompanhado por um número crescente de situações de urgência, em casos de intervenção em 

crise e, na quebra súbita do rendimento do desempenho profissional, detectada através de pares, de 

superiores hierárquicos ou de médicos. Também a idade dos profissionais de polícia que procuram 

apoio em situações de pressão profissional tem vindo a baixar. Evidencia-se, ainda, a procura de 

apoio por parte dos novos elementos em situação de formação ou, logo após o início de funções, 

altura em que o impacto das exigências profissionais é notório. 

Aos olhos da comunicação social, da população em geral e dos policiais, as deteriorações das 

condições de trabalho, a perda de regalias e benefícios, o aumento do sentimento de insegurança, o 

défice de autoridade, a rejeição da polícia por um número crescente da população e, internamente, 

a constante necessidade de adaptação a novas regras, tácticas e deslocações, bem como o número 

de suicídios verificados na PSP3, parecem conduzir à proposição que atribui a esta função elevados 

níveis de stresse profissional. 

No entanto, pouca evidência empírica existe quanto a esta convicção, verificando-se que os 

estudos concluem diferentemente. Se, por um lado a função policial é apontada como 

psicologicamente a mais perigosa do mundo (Axelbroad & Valle, 1979, cit. Anson & Bloom, 

                                                 
1 Dados relativos ao Departamento de Recursos Humanos da PSP, de Maio de 2008. 
2 Conforme relatório de actividades de 2007. 
3 De acordo com o relatório, elaborado pela Sociedade Portuguesa de Suicidologia, que serviu ao Ministério da 
Administração Interna para a elaboração de um Plano de Prevenção do Suicídio nas Forças de Segurança, em 2006, 
refere ser a taxa de suicídios inferior à da população portuguesa, mas de elevado impacto junto da opinião pública.     
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1988; Goodin, 1975), a mais stressante do mundo (Selye, 1978, cit. Violanti, 1996), uma profissão 

extremamente stressante (Deschamps et al., 2003), considerada como uma das que apresenta maior 

stresse (Kircaldy et al., 1993) ou, ser tal profissão uma das três mais referenciadas por médicos e 

psiquiatras do Observatório Surveillance of Occupational Stress and Mental Illness (Collins & 

Gibbs, 2003), outros autores diferem de tais conclusões. Entre estes, criticam-se alguns dos 

instrumentos utilizados na avaliação do stresse da função policial por não serem adequados a este 

fim, pelas amostragens de reduzida dimensão captadas localmente e sem expressão a nível 

nacional, para além da maioria dos estudos serem conduzidos por autores norte-americanos não 

sendo, necessariamente, comparáveis com a realidade de outros países (Berg et al., 2005; Kircaldy 

et al., 1993). 

Outras investigações colocam em causa ter a função policial maior nível de stresse, 

comparativamente a outras (Anson & Bloom, 1988), ou concluem apresentar outras funções 

problemas físicos em número mais elevado do que os elementos policiais, como a de guarda 

prisional (Cheek & Miller, 1981, 1982, 1983, cit. Anson & Bloom, 1988). Mais recentemente, 

estudos levados a cabo na  polícia norte-americana concluíram não serem os aspectos operacionais 

considerados como os de maior nível de stresse, mas os aspectos ligados à gestão dos recursos 

humanos e o clima organizacional (Kircaldy, Cooper & Ruffalo, 1995, cit. Collins & Gibbs, 2003; 

Violanti & Aron, 1994).  

Do confronto de tais opiniões, propomos como projecto de investigação um estudo relativo ao 

stresse profissional na PSP, baseado numa amostra desta polícia, com recolha de dados nos 

mesmos participantes em dois momentos distintos. O primeiro, reporta-se aos resultados obtidos e 

analisados para esta dissertação, quanto aos Agentes Provisórios em prática operacional 

supervisionada, pretendendo-se: 

1. Caracterizar acontecimentos causadores de stresse profissional, quanto à severidade e à 

frequência; 

2. Comparar resultados relativos ao stresse profissional, entre a amostra da população 

portuguesa, as amostras dos estudos norte-americanos e, a amostra do presente estudo na PSP; 

Um segundo momento, a obter um ano após, através da recolha de dados aos mesmos Agentes, 

já investidos na função de Patrulheiros, em prática profissional autónoma, que procurará: 

1. Identificar acontecimentos causadores de stresse profissional, quanto à severidade e à 

frequência; 

2. Comparar diferenças de stresse profissional, nos Agentes em prática operacional 

supervisionada e, em prática operacional autónoma;  
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3. Estudar a severidade e a frequência do stresse profissional, dos Agentes Patrulheiros, no 

Comando Metropolitano de Polícia de Lisboa e no Comando de Polícia de Setúbal. 

Os dados que se apresentam neste trabalho de investigação, referem-se ao primeiro momento e 

foram recolhidos em 2007, no âmbito do Curso de Formação de Agentes, da Escola Prática de 

Polícia, durante a prática operacional supervisionada. O segundo momento exigirá a recolha de 

dados posteriores, que permitam caracterizar acontecimentos causadores de stresse, aos mesmos 

participantes, mas em prática operacional autónoma, como Agentes Patrulheiros no pleno exercício 

das funções policiais e localizados no Comando Metropolitano de Polícia de Lisboa e no Comando 

de Polícia de Setúbal. A obtenção de dados, nos dois momentos, permitirá ainda estudar a 

caracterização dos acontecimentos causadores de stresse, nos Agentes Patrulheiros e, investigar as 

diferenças dos elementos policiais em prática supervisionada e autónoma, bem como analisar a 

severidade e a frequência do stresse profissional daqueles agentes, em diferentes zonas geográficas 

da grande Lisboa e distrito de Setúbal.  

A estrutura da dissertação desenvolve-se no capítulo 1. (Enquadramento teórico), onde se descreve 

sumariamente a evolução do stresse profissional e do stresse em contexto policial, quanto a 

diferentes estudos. O capítulo 2. (Método), traça os objectivos e hipóteses de estudo, o contexto da 

PSP e suas atribuições, o Curso de Formação de Agentes e suas particularidades, a amostra, sua 

caracterização, os procedimentos na recolha de dados, o Inventário sobre o Stresse Profissional, a 

versão e os estudos norte-americanos e, a adaptação portuguesa. O capítulo 3.(Resultados), integra 

as medidas de tendência central e de dispersão, a precisão e a discussão de resultados, 

estabelecendo-se a comparação com outras amostras. O capítulo 4. (Conclusões) releva os aspectos 

mais significativos do estudo e traça pistas de trabalho a desenvolver, que esperamos poderem dar 

continuidade a esta investigação.  

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1.1 Stresse profissional 

Se existe algo em comum quanto ao conceito de stresse é o desacordo quanto à sua definição 

(Buunk et. al., 1988; Lazarus & Folkman, 1984; Terry, 1983). Maior consenso encontra-se quanto 

ao aparecimento do termo stresse no séc. XIV, enquanto dificuldade, tensão ou adversidade, 

registando-se o conceito de stresse em contexto médico no séc. XIX. O fisiologista Claude Bernard 

(1815-1878) postulava ser o efeito das mudanças no meio ambiente que provocavam o 

desequilíbrio na sistema orgânico e, em 1932, Walter Cannon, debruça-se sobre a fisiologia da 

emoção, considerando ser o stresse como um distúrbio da homeostase (Lazarus & Folkman, 1984). 
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 Em 1980, Van Dijkhuizen refere mais de 40 definições quanto ao conceito de stresse, todas 

com diferenças relevantes e, Holt, em 1982, recusou definir stresse, referindo apenas ser este o 

lado obscuro do trabalho (dark side of the work). Contudo, apesar de toda a discordância, 

especialmente devida às diferentes disciplinas envolvidas no estudo do stresse, como a Medicina, a 

Biologia, a Psicologia e a Sociologia, parece aceitar-se a existência de três grandes linhas de 

estudo: a abordagem enquanto estímulo, a abordagem enquanto resposta e, a abordagem enquanto 

transaccional (Buunk et al., 1988).  

Na primeira de tais abordagens, o stresse é entendido como um estímulo em que o 

acontecimento ou a situação que afecta o indivíduo é potencialmente destrutivo. Neste caso, um 

acontecimento ou situação potencialmente stressante não é referido como stresse, mas como 

stressor. Outras teorias entendem o stresse como uma resposta fisiológica ou psicológica do 

sistema orgânico a uma ameaça externa. Selye é considerado como o melhor exemplo deste tipo de 

abordagem, referindo poder ser o stresse causado por uma grande variedade de factores, sendo 

uma reacção não específica do organismo a uma ameaça externa. Em 1936, definiu a síndrome 

geral de adaptação, explicando a defesa do organismo de ameaças, através de uma complexidade 

de reacções fisiológicas, constituídas em três estádios: alarme, resistência e exaustão, procedendo à 

distinção entre stresse e o acontecimento causador de stresse (Serra, 1979). Acentua o facto da 

exposição prolongada provocar problemas disfuncionais e reconhece ainda poderem os 

acontecimentos físicos e sociais ser considerados como fontes de stresse. Na perspectiva de 

processo transaccional, os processos de avaliação e motivacionais ganham particular importância, 

ao intervirem entre o stressor e a resposta do sujeito (Krohne, 2002). 

Assim, estímulos potencialmente stressantes poderão conduzir a diferentes respostas, em 

diferentes indivíduos, através dos seus recursos e das avaliações cognitivas das situações (Buunk et 

al., 1988; Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1984). O stresse na perspectiva do estímulo é 

encarado como proveniente do meio, causando no sujeito uma reacção de deformação/doença 

(Gonçalves & Neves, 2004).  

Enquanto resposta, é definido como uma resposta fisiológica do indivíduo perante qualquer 

situação stressante, induzindo emoções, alterando comportamentos e interferindo com os 

mecanismos biológicos e cognitivos, sendo as mudanças tanto mais acentuadas quanto mais 

intenso e prolongado o stresse for. 

A perspectiva de stresse enquanto processo, pretende que estímulos potencialmente stressantes 

possam conduzir a diferentes respostas, em diferentes participantes, dependendo da situação, dos 

seus recursos e da sua própria avaliação. Nesta abordagem, merece-nos destaque o modelo 

transaccional de Lazarus e Folkman, tomando-se o stresse psicológico como a relação entre o sujeito 
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e o meio, avaliada pelo sujeito como excedendo os seus recursos e colocando em perigo o seu bem-

estar (Krohne, 2002; Lazarus & Folkman, 1984). 

O modelo de Lazarus considera assim que o stresse psicológico ocorre quando o sujeito 

considera esgotadas as suas possibilidades para enfrentar as exigências internas e externas. Por outro 

lado, considera-se que meio e sujeito encontram-se em permanente mudança e influenciam-se 

mutuamente. Este modelo valoriza, por ordem de importância, o contexto organizacional, as 

variáveis pessoais e as elevadas transacções potencialmente causadoras de stresse, entre 

participantes e meio, tal como a forma de as superar (Lazarus, 1995; Spielberger & Reheiser, 

1994b). 

Se bem que o modelo apresente críticas, sobretudo porque as condições particulares de cada 

profissão podem afectar participantes a elas expostas, como no caso do clima e da cultura 

organizacional, bem como a importância atribuída à natureza de cada sujeito, o modelo de Lazarus é 

ainda assim aceite como capaz de conceptualizar e operacionalizar o stresse profissional. O autor 

focaliza a sua atenção na forma como acontecimentos particulares são entendidos e avaliados e, os 

processos de mediação fortemente influenciados pelas estratégias para os enfrentar, bem como a 

experiência prévia de cada indivíduo (Spielberger & Reheiser, 1994b). 

O instrumento que importa aqui tratar, o Inventário sobre o Stresse Profissional, requereu do seu 

autor, não só a interpretação do modelo transaccional de Lazarus, como também a influência da 

teoria do ajustamento pessoa-ambiente, no tocante à concepção da sua investigação sobre o stresse 

profissional, entendendo Spielberger que ambas as teorias são complementares para a compreensão 

do stresse profissional (Spielberger & Reheiser, 1994b; Spielberger & Vagg, 1999). 

A investigação sobre o stresse tem dirigido a sua atenção para os instrumentos de medida, em 

contexto fisiológico, psicológico ou comportamental. A imensidade de variáveis é um dos 

problemas. Uma das dificuldades é determinada pelo contexto, que pode variar entre situações reais 

de aprendizagem, de condições extremas, de situações laboratoriais e de contextos sócio-

psicológicos, pelo que registando-se algumas categorias gerais de acontecimentos causadores de 

stresse, através das suas reacções e das consequências, não é possível limitar o stresse a uma 

definição única, propícia a todos os participantes e ao meio em que se encontram (Mitchell & 

Larson, 1987). 

A proliferação das concepções de stresse profissional e as diferentes definições apresentadas em 

estudos desta matéria, tendem, não só a identificar uma larga variedade de fontes de stresse no local 

de trabalho, como a dirigir a atenção de muitos investigadores para contextos diferentes, como a 

profissão em si, ou as consequências do stresse. Por este motivo, reconhece-se a importância da 
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construção e desenvolvimento de instrumentos de avaliação sobre o stresse profissional (Spielberger 

et al., 1999). 

 

1.2. Stresse em contexto policial 

Segundo alguns autores, o mais antigo envolvimento das ciências quanto aos problemas de 

saúde devidos ao trabalho devem-se a Hipócrates (Buunk et al., 1988). Mais recentemente, com o 

aparecimento da palavra stress no índex da Psychological Abstracts, em 1941, a temática 

interessou particularmente investigadores ligados aos problemas da saúde mental causados pela II 

Guerra Mundial. O que na altura era denominando neurose de guerra ou a fadiga de batalha, como 

as desordens emocionais dos combatentes, passou a ter contornos alargados, em conflitos 

posteriores, inquirindo-se particularmente como melhor seleccionar os futuros soldados, de forma 

a prevenir o stresse provocado no teatro de operação e, como treinar e dotar tais participantes com 

os meios necessários para o enfrentar (Lazarus, 1979). 

Com a publicação do livro intitulado Men Under Stress em 1945, dos psiquiatras Grinker e 

Spiegel, o termo stresse foi aceite como um problema de todos e não apenas dos soldados 

(Lazarus, 1979; Lazarus & Folkman 1984; Pervin, 1993). O termo stress dominou todos os outros 

conceitos até aí utilizados para designar problemas como conflito, trauma, ansiedade ou depressão, 

passando a ser a palavra dominante. Em 1974, foi sugerido por Selye a existência de dois tipos de 

stress: distress e eustress (Lazarus, 1999). Diferentes autores entendem ter os níveis de stresse 

profissional aumentado nos últimos anos, devido às rápidas mudanças da natureza do trabalho, à 

introdução de novas tecnologias, à competição internacional, à vacilação dos mercados e aos cortes 

orçamentais (Houtman & Kompier, 1995; Johnson & Hall, 1994; Levi, 1994; Offermann & 

Gowing, 1990, cit. Buunk et al., 1998).  

Num estudo europeu datado de 1992, Paoli refere que entre 13.000 empregados, 20% 

apresentavam sinais de elevada pressão de horários, entre 35 e 40% ausência do controlo da função 

e, quase 25%, encontravam-se envolvidos em tarefas repetitivas, de curta duração. Outro estudo 

conduzido na Holanda, por Gründemann, Nijboer & Schellart, em 1991, concluíu ter havido um 

aumento significativo dos problemas de saúde mental associados ao trabalho nas décadas de 70 e 80 

e, em 1990, mais de 58% dos aposentados por problema de saúde, naquele país, apresentavam 

“queixas mentais”. Nos Estados-Unidos, num levantamento a nível nacional, reportou-se a 

duplicação dos problemas de saúde ligados ao stresse (Buunk et al., 1988). Num estudo conduzido 

pela Fondation Européene pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, em 2007, 

concluiu-se que no seio da União Europeia, 22% dos assalariados apresentam sintomas de stresse 

profissional (Nasse & Légeron, 2008).   
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A maior parte dos estudos existentes sobre o stresse nas forças policiais, é unânime em 

considerar tal profissão como uma das que apresenta maiores índices de stresse (Deschamps et al., 

2003; Kircaldy et al., 1993). A larga variedade de stressores a si associados, permite concluir que a 

função policial apresenta maior nível de stresse do que a maioria das outras profissões, sendo o 

trabalho de polícia identificado como psicologicamente o mais perigoso do mundo (Axelbroad e 

Valle, 1979, cit. Anson & Bloom, 1988; Goodin, 1975). 

Até à década de 80, esta concepção foi considerada como verdade pela maioria dos 

investigadores, tal como Hans Selye, ao considerar a profissão policial como uma das mais 

stressantes do mundo (Selye, 1978, cit. Violanti, 1996), entendendo-se, também, ser o trabalho 

policial considerado como de elevado stresse (Kroes, 1976, cit. Violanti, 1983). Afirma-se estarem 

os policiais expostos a uma enorme variedade de situações de stresse (incluindo violência, disparos 

de armas de fogo, tomada de reféns, homicídios, ferimentos, presença de cadáveres ou vitimização) 

pelo que existem stressores específicos da profissão policial (Amaranto et al., 2003). 

Alguns autores focalizam aspectos da saúde mental como forma de acentuar o elevado nível de 

stresse da população policial. Um dos problemas específicos desta categoria profissional são as 

taxas de suicídio. No Québec atinge 78 para cada 100 mil habitantes, oito vezes mais elevada do que 

no resto da população (Payette, 1985). As baixas médicas são outro indicador. Nos Estados Unidos 

verificaram-se 1.5 milhões de baixas médicas entre a população policial em 2001, registando-se a 

média de 12.2 dias/ano por elemento policial, comparativamente à média de 10.2 dias/ano no 

funcionalismo público e 7.2 dias/ano no sector privado (Cooper, 2003).  

Outras investigações revelam a função policial encontrar-se entre as três profissões mais 

referenciadas por médicos e psiquiatras através do Observatório Surveillance of Ocupational Stress 

and Mental Illness (Collins & Gibbs, 2003). Tais constatações têm determinado a necessidade de 

implementação de serviços de acompanhamento psicológico, verificando-se a sua existência em 

praticamente todas as forças de segurança de países desenvolvidos, sendo pioneiro o serviço de 

psicologia da polícia de Los Angels, iniciado em 1968 (Payette, 1985). Um outro estudo realizado 

com mais de quinhentos oficiais de polícia do Reino-Unido, pretende associar a redução dos níveis 

de stresse daqueles elementos, com o regular exercício físico, concluindo não haver resultados 

significativos (Kircaldy et al., 1994).   

 Mais recentemente, alguns autores têm vindo a enfatizar o limite dos trabalhos que consideram 

a profissão policial encontrar-se entre as de maior nível de stresse, seja por entender-se alguns 

estudos terem utilizado instrumentos de avaliação não adequados à cobertura dos stressores 

específicos da função, seja por basearem-se em amostras de reduzida dimensão, geograficamente 

delimitadas e em contexto norte-americano, não sendo comparáveis com outras realidades nacionais 
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(Berg et al., 2005; Kircaldy et al., 1993; Violanti & Aron, 1993). Anteriormente, já tinha sido 

colocada a interrogação quanto ao facto de vários estudos indicarem o trabalho policial apresentar 

elevados níveis de stresse mas, para além disto, pouco conhecer-se acerca das causas e efeitos do 

stresse em contexto policial (Kelling & Pate, 1975, cit. Terry, 1983). Alguns autores chamam a 

atenção para o facto de não existir evidência em apresentar a função policial maior stresse do que 

outras profissões (Anson & Bloom, 1988). Um estudo conduzido com guardas prisionais concluíu 

que estes apresentavam maior número de problemas de saúde, comparativamente a uma amostra de 

elementos policiais (Cheek & Miller, 1981, 1982, 1983, cit. Anson & Bloom, 1988). Estudos 

conduzidos na polícia norte-americana, concluíram não serem os aspectos operacionais os 

considerados como os de maior nível de stresse, tais como o risco de violência ou a exposição 

traumática de incidentes, mas os aspectos ligados à gestão dos recursos humanos e o clima 

organizacional (Kircaldy, Cooper & Ruffalo, 1995, cit. Collins & Gibbs, 2003; Violanti & Aron, 

1994). Investigações levadas a cabo no Reino Unido, corroboram esta constatação, ao detectarem 

entre 17% e 22% de elementos policiais que apresentam problemas de saúde mental, 

particularmente os associados à gestão corrente das instituições policiais (Alexander et al., 1993, cit. 

Collins & Gibbs, 2003; Brown & Campbell, 1990). Nos diferentes estudos, um aspecto parece 

comum: o facto da recolha de informação basear-se na percepção individual de cada elemento, pelo 

que a mesma situação pode ser interpretada diferentemente por cada sujeito (Colllins & Gibbs, 

2003) e, os stressores profissionais encontrarem-se relacionados com os recursos individuais 

(Kaufmann & Beehr, 1989).  

Assim, o stresse é percepcionado “aos olhos do sujeito”, como uma experiência pessoal 

dependendo dos atributos sociais e psicológicos de cada indivíduo (Kasl, 1978, cit. Violanti, 1983). 

Esta linha de pensamento coincide com a constatação do elemento traumático de um incidente 

encontrar-se mais ligado à percepção do indivíduo, do que ao incidente em si (Payette, 1985). O 

mesmo autor cita um estudo em que o sentimento de medo, enquanto fonte de stresse dos elementos 

policiais, é assunto pouco abordado por estes profissionais, uma vez crerem que a expressão de tal 

emoção poderia ser interpretada como fraqueza e excesso de sensibilidade (Pierre & Toner, 1984, 

cit. Payette, 1985). 

No mesmo sentido afirma-se que a tendência para a supressão do distress é explicada, em parte, 

pela restrição da expressão emocional existente na cultura policial (Amaranto et al., 2003). 

Preocupação idêntica parece revelar-se na questão: o stresse ligado à função policial é um factor 

constante, ou a percepção de stresse altera-se com a exposição continuada ao trabalho policial? 

(Violanti, 1983). Contrariamente, outra investigação refere verificarem-se mudanças nos elementos 

policiais ao longo da carreira, baseando-se em conclusões obtidas através de entrevistas, sendo os 
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policias que apresentavam entre um e nove anos de serviço, os mais vulneráveis aos acontecimentos 

causadores de stresse (Cooper, 1982, cit. Burk, 1989). Um estudo levado a cabo na polícia 

canadiana, revelou serem os elementos detentores de seis a quinze anos de experiência, os que 

apresentavam maior stresse profissional, alienação do trabalho, conflitos familiares e mais dias de 

baixa médica (Burk, 1989).  

Num outro estudo foram definidos “estádios” transitórios possíveis de determinar ao longo da 

carreira policial: o estádio de alarme (de 0 a 5 anos de serviço), o estádio de desencanto (de 6 a 13 

anos), o estádio de personalização (de 14 a 20 anos) e o estádio de introspecção (20 ou mais anos); 

o primeiro daqueles estádios correspondia ao choque inicial da função policial, porquanto o agente 

encontra uma realidade muito diferente daquela que aprendeu na escola ou academia de polícia 

(Niederhoffer, 1967, cit. Violanti, 1983). 

A este propósito colocam-se outras questões. Se os problemas como o alcoolismo, o suicídio, os 

problemas conjugais ou familiares pudessem ser isolados da condição policial, então poderiam 

instituir-se programas específicos. Se as dificuldades apresentadas se reportassem a aspectos 

estritamente ligados à profissão, como horários de trabalho, turnos, falta de suporte organizacional 

ou supervisão deficiente, seria fácil isolar e resolver tais problemas. Se se entender que as 

componentes específicas do trabalho policial estão directamente ligadas a problemas fisiológicos, 

como os cardiovasculares, seria possível referenciar e tratar tais aspectos. A controvérsia mais 

delicada diz respeito ao facto de muitos dos factores de stresse encontrarem-se fora da órbita 

institucional (Terry, 1983). Um trabalho concluiu estarem os principais acontecimentos causadores 

de stresse na polícia relacionados, por um lado, com a gestão interna da instituição, ou seja, com a 

falta de recursos e apoios a diferentes níveis e, por outro, com os conflitos que provêm da 

conciliação do trabalho com a família. Os factores percepcionados como menos stressantes são as 

exigências do ambiente de trabalho e as relações interpessoais no local de trabalho (Gonçalves & 

Neves, 2004).  

Por seu turno, Cooper (2003) conclui não serem os elementos policiais imunes às fontes de 

stresse organizacional, tais como a mudança, os horários de trabalho alargados e, a relação meio 

profissional/meio familiar. 

 Se a discussão sobre o stresse em contexto policial apresenta dificuldades, parecem não 

subsistir dúvidas ser o stresse policial um problema, quer individual, quer organizacional (Terry, 

1983). Assim, a anterior preocupação em favorecerem-se programas de tratamento quanto aos 

efeitos do stresse, em lugar de promover a sua redução (Blackmore, 1978, cit. White & Morino, 

1983), parece ter dado lugar a estratégias de prevenção, a três níveis: a primária, com a 

identificação do problema e a sua redução, a secundária, promovendo a gestão e a formação e, a 
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terciária, comportando o aconselhamento e o acompanhamento de casos no local de trabalho 

(Cooper, 2003; Hurrell & Kroes, 1975, cit. Terry, 1983). As consequências dos elevados níveis de 

stresse não são apenas os inerentes à função policial em si. A elevada incidência de violência 

doméstica, alcoolismo e depressão entre elementos policiais revelam, também, responsabilidade 

directa. Mesmo com a disponibilidade de serviços de acompanhamento psicológico para tais 

problemas, verifica-se uma grande resistência para a sua utilização, o que pode ser explicado, em 

parte, pela percepção da falta de confidencialidade e o estigma associado a todos os problemas de 

saúde mental (Amaranto et al., 2003).       

2. MÉTODO 

2.1. Objectivos e hipóteses  

A existência de literatura que explicite os níveis de stresse a que se encontram submetidos os 

policias é limitada. De forma geral, atribuem-se elevados níveis de stresse às polícias, derivados das 

condições de trabalho, mas a evidencia empírica é restrita, não só pela dificuldade em mensurar ou 

comparar níveis de stresse entre policiais e outros profissionais, como pela utilização de 

instrumentos não adequados às exigências específicas do trabalho policial. Acrescem as dificuldades 

inerentes aos estudos nas forças de segurança, normalmente herméticas e duvidosas acerca do valor 

acrescido que as investigações científicas lhes possam proporcionar, pelo que as amostragens são 

muitas vezes reduzidas, limitadas a zonas geográficas ou, a determinadas funções. Também a 

maioria dos estudos existentes têm origem nos Estados Unidos que, pela sua cultura e jurisprudência 

dificilmente permite comparar resultados com outros países (Anson & Bloom, 1988; Berger et al., 

2005; Kasl, 1978, cit. Violanti, 1983; Kelling & Pate, 1975, cit. Terry, 1983; Kircaldy, Cooper & 

Ruffalo, 1995, cit. Collins & Gibbs, 2003; Payette, 1985; Violanti, 1983; Violanti & Aron, 1994). 

Outra dificuldade respeita à informação recolhida quanto ao stresse em contexto policial apenas 

determinar se os acontecimentos provocam stresse, não considerando o grau de exposição, nem 

globalizando as exigências da função policial, as quais incluem não só os aspectos operacionais, mas 

o contexto organizacional (Amaranto, Castellano & Mitchell, 2003; Berger et al., 2005; Cooper, 

2003; Gonçalves & Neves, 2004; Pierre & Toner, 1984, cit. Payette, 1985; Terry, 1983; Violanti, 

1983). 

A presente investigação visa estudar uma amostra de Agentes Provisórios da Policia de 

Segurança Pública, a nível nacional, em situação de prática operacional supervisionada, 

estabelecendo-se como objectivos:  

• Caracterizar o nível de severidade e de frequência quanto aos acontecimentos causadores de 

stresse profissional; 
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• Averiguar resultados, quanto ao stresse profissional, entre amostras resultantes da população 

portuguesa, dos estudos norte-americanos e do estudo na PSP. 

Tendo em consideração tais objectivos, bem como a revisão da literatura efectuada, colocam-se 

alguns problemas de investigação e hipóteses: 

1. Os níveis de severidade e da frequência do stresse profissional apresentam-se diferentes na 

amostra da população policial, comparativamente à amostra da adaptação da população 

portuguesa e aos estudos norte-americanos? 

Hipótese 1. Esperam-se médias mais elevadas na população policial, quanto à severidade. 

Hipótese 2. Esperam-se médias mais elevadas na frequência na população policial. 

2. Os acontecimentos causadores de stresse são diferentes entre a amostra da população 

policial, a da adaptação à população portuguesa e os estudos norte-americanos? 

Hipótese 3. Esperam-se ordenações diferentes, dos itens mais e menos escolhidos, entre a 
amostra da PSP e as restantes amostras. 
 
2.2. Características do estudo empírico 
 
2.2.1. Contexto policial 

As competências da PSP, tal como o disposto em lei, referem ser esta uma “força de 

segurança com a natureza de serviço público”, encontrando-se organizada “hierarquicamente em 

todos os níveis da sua estrutura com respeito pela diferenciação entre funções policiais”, sendo 

decorrentes da legislação de segurança interna ou, em “situações de excepção resultantes da 

legislação sobre defesa nacional e sobre o estado de sítio e estado de emergência”. No quadro da 

segurança interna são, ainda, atribuições da PSP aquelas que promovam condições de segurança 

quanto ao “normal funcionamento das instituições democráticas, bem como o exercício dos 

direitos, liberdades e o respeito pelas garantias fundamentais dos cidadãos“, garantindo-se a 

manutenção da ordem, da segurança, da tranquilidade pública e de todos os actos contrários à lei e 

aos regulamentos.  

Os elementos policiais dividem-se em três carreiras distintas: a de Oficial de polícia, a de 

Subchefe e a de Agente. A amostra em causa enquadra-se na carreira de base, composta por dois 

tipos de agentes, cujo ingresso se faz através de formação adequada. O quadro da lei orgânica da 

PSP define parcamente as funções do pessoal técnico policial, referindo somente que o agente de 

polícia realiza “serviços operacionais e serviços internos”.  
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2.2.2. Curso de Formação de Agentes 

Para frequência do Curso de Formação de Agentes de Polícia de Segurança Pública é exigido 

o preenchimento de requisitos gerais e especiais, destacando-se: nacionalidade portuguesa, idade 

entre os 20 e os 25 anos e, como habilitação académica mínima o 11.º ano de escolaridade ou 

equivalente. Os candidatos submetem-se a diferentes métodos de selecção: prova de 

conhecimentos, exame psicológico, provas físicas, inspecção médica e entrevista, todos 

eliminatórios. Os formandos do Curso de Formação de Agentes designam-se por Agentes 

Provisórios e encontram-se em regime de internato obrigatório, com a duração de um ano, 

repartido em dois períodos. O anexo ao “Plano de estudos do Curso de Formação de Agentes” 

refere seis áreas de estudo, compreendendo os seguintes tipos de formação e número de horas: 

jurídica com 130, técnica-policial com 470, psicossocial com 130, geral com 160, actividades 

físicas com 100 e, outras actividades com 60, num total de 1050 horas. É clara a maior carga 

horária na formação técnica-policial, composta por: técnica do serviço policial, legislação e 

segurança rodoviária, táctica das forças de segurança, investigação criminal, instrução de tiro, 

armamento, informações, organização e funcionamento da PSP e módulos interdisciplinares. No 

curso, os participantes são escalados para o desempenho prático de tarefas, em serviço de 

esquadra em situação real e operacional, trabalhando permanentemente em períodos diurnos e 

nocturnos. 

2.2.3. Amostra 

Constituída por 988 adultos, Agentes Provisórios da Policia de Segurança Pública, sendo 915 

(92.8%) do sexo masculino e 73 (7.4%) do sexo feminino, correspondendo este desequilibro ao 

número actual de elementos policiais femininos que compõem o total dos operacionais4 da PSP: 

entre 6% e 7%. As idades variam entre os 21 e os 31 anos. A média obtida é de 23.81 e o desvio-

padrão de 1.70, tal como se visualiza no quadro 1. A distribuição dos participantes concentra-se 

entre os 22 aos 26 anos, com 93.1% do total. A média de idades para o sexo masculino é de 23.81 

e o desvio-padrão de 1.71, sendo a média de idades para o sexo feminino de 23.74 e o desvio-

padrão de 1.54. A partir dos 27 anos, a distribuição da idade dos participantes pode considerar-se 

irrelevante. 

 

 

                                                 
4 Dados relativos ao Departamento de Recursos Humanos da PSP, de Maio de 2008. 



  

 13 

 

Quadro 1 - Distribuição da amostra por idade 

 Masculino Feminino Total 
Idade N % N % N % 
21 24 2.6 0 0.0 24 2.4 
22 205 22.4 20 27.4 225 22.8 
23 221 24.2 14 19.2 235 23.8 
24 174 19.0 17 23.3 191 19.3 
25 152 16.6 14 19.2 166 16.8 
26 97 10.6 6 8.2 103 10.4 
27 18 2.0 1 1.4 19 1.9 
28 6 0.7 0 0.0 6 0.6 
29 10 1.1 0 0.0 10 1.0 
30 5 0.5 1 1.4 6 0.6 
31 1 0.1 0 0.0 1 0.1 
32 1 0.1 0 0.0 1 0.1 
35 1 0.1 0 0.0 1 0.1 

Total 915 100.0 73 100.0 988 100.0 

  

As habilitações académicas situam-se entre o 11º ano de escolaridade e a licenciatura. O 

quadro 2 ilustra a distribuição das habilitações académicas dos participantes, sendo 193 (19.5%) 

com o 11º ano de escolaridade, 694 (70.2%) com o 12º ano de escolaridade e, 101 (10.2%) com 

frequência do ensino superior. Verifica-se predominar, em ambos os sexos, o 12ºano de 

escolaridade, com 70.2%. O 11ºano de escolaridade regista-se em 19.5% dos participantes 

 

Quadro 2 -  Distribuição da amostra por anos de escolaridade 

 

Quanto ao estado civil, no quadro3, verifica-se ser a maioria dos participantes solteiros com 

923 (93.4%). A sua distribuição faz-se com 858 (93.8%) para o sexo masculino e 65 (89.0%) para 

o sexo feminino. O estado civil que predomina seguidamente é o de casado, com 61 (6.2%), 

registando-se 53 (5.8%) para o sexo masculino e 8 (11.0%) para o sexo feminino.  

 

Quadro 3 - Distribuição da amostra por estado civil 

 Masculino Feminino Total 
Nível de 

escolaridade 
N % N % N % 

  11ºano 183 20.0 10 13.7 193 19.5 
  12ºano 636 69.5 58 79.5 694 70.2 
>12ºano 96 10.5 5 6.8 101 10.2 
Total 915 100.0 73 100.0 988 100.0 
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 Masculino Feminino Total 

Estado civil  N % N % N % 

Solteiro 858 93.8 65 89.0 923 93.4 
Casado (a) 53 5.8 8 11.0 61 6.2 
Divorciado 4 0.4 0 0.0 4 0.4 
Total 915 100.0 73 100.0 988 100.0 

(a) Considera-se a união de facto no estado civil casado 

O quadro 4 apresenta a distribuição da amostra por zona de residência, por distrito. Porto e 

Lisboa representam os valores mais elevados com 15.3% e 10.5%, respectivamente. Os distritos 

de Évora, com 1.7% e Beja, com 2.1% são os menos representados. Existe notória desigualdade 

nos distritos situados a norte e a sul do país, com valores mais elevados para os primeiros. É 

possível observar diferenças do sexo masculino e feminino, com 15.1% e 17.8% no distrito do 

Porto e, 10.1% e 16.4% Lisboa, respectivamente. Nos distritos com menos participantes 

representados, constata-se 1.9% e 0.0%, bem como 2.2% e 1.4% no sexo masculino e no sexo 

feminino, nos distritos de Évora e Beja, respectivamente. 

Quadro 4 - Distribuição da amostra por zona de residência (distrito) 

 Masculino Feminino Total 
Distrito N % N % N % 

Açores a) 40 4.4 2 2.7 42 4.3 
Aveiro 36 3.9 1 1.4 37 3.7 
Beja 20 2.2 1 1.4 21 2.1 
Braga 73 8.0 6 8.2 79 8.0 
Bragança 34 3.7 1 1.4 35 3.5 
Castelo Branco 36 3.9 2 2.7 38 3.8 
Coimbra 52 5.7 5 6.8 57 5.8 
Évora 17 1.9 0 0.0 17 1.7 
Faro 18 2.0 2 2.7 20 2.0 
Guarda 44 4.8 3 4.1 47 4.8 
Leiria 27 3.0 0 0.0 27 2.7 
Lisboa 92 10.1 12 16.4 104 10.5 
Madeira a) 42 4.6 2 2.7 44 4.5 
Portalegre 24 2.6 1 1.4 25 2.5 
Porto 138 15.1 13 17.8 151 15.3 
Santarém 45 4.9 7 9.6 52 5.3 
Setúbal 58 6.3 3 4.1 61 6.2 
Viana do Castelo 27 3.0 3 4.1 30 3.0 
Vila Real 38 4.2 6 8.2 44 4.5 
Viseu 54 5.9 3 4.1 57 5.7 
Total 915 100.0 73 100.0 988 100.0 

(a) As regiões autónomas da Madeira e dos Açores foram considerados como distritos, para 

efeitos de distribuição da amostra 
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À excepção dos distritos do Porto (15.3%), Lisboa (10.5%), Braga (8.0%), Setúbal (6.2%), Viseu 

(5.8%), Coimbra (5.8%) e Santarém (5.3%), todos os remanescentes contribuem com menos de 

5% do total de participantes da amostra. 

 

2.2.4. Procedimentos da recolha de dados  

As aplicações decorreram entre Novembro e Dezembro de 2007, comportando cada sessão entre 

27 e 36 participantes. A duração média das sessões foi de cerca de trinta minutos. Como dúvidas, 

verificou-se o preenchimento do item 1. (Cumprimento de tarefas desagradáveis), pretendendo 

alguns participantes atribuir uma nota diferente ao valor médio já assinalado, chegando a marcar 

valores diferentes do previamente atribuído (“5”). A situação, detectada na leitura óptica, foi 

ignorada para efeitos de apuramento de resultados. Cinco elementos questionaram o item 13. 

(Dificuldades em conseguir o acordo com o superior), uma vez a instituição policial impossibilitar 

a discussão ou o questionar de ordens. Quanto à primeira das dúvidas, registe-se a mesma ter sido 

verificada em 1996 aquando do estudo piloto com 63 adultos portugueses empregados (Rafael, 

2001). 

 

2.3. Caracterização do instrumento utilizado 

2.3.1. O Inventário sobre o Stresse Profissional 

 O Job Stress Survey (JSS) foi elaborado como forma de preencher a lacuna existente de 

medidas do stresse profissional (Spielberger et al., 1998; Spielberger e Reheiser 1994a; 

Spielberger e Reheiser, 1994b; Turnage & Spielberger, 1991). Compõe-se de 30 itens elaborados 

a partir de 60 stressores, que determinam a severidade (intensidade) e a frequência, bem como 

fontes de stresse profissional, sob a forma de subescalas (Spielberger et al., 1999; Spielberger & 

Reheiser, 1994a). O inventário constitui-se em três escalas (Stresse Profissional-Severidade, 

Stresse Profissional-Frequência e, Stresse Profissional-Índice) e seis subescalas provenientes de 

duas formas de stresse profissional identificadas em diferentes grupos profissionais - a Pressão do 

Trabalho e a Falta de Suporte Organizacional, sendo: Pressão do Trabalho-Severidade, Pressão do 

Trabalho-Frequência, Pressão do Trabalho-Índice, Falta de Suporte Organizacional-Severidade, 

Falta de Suporte Organizacional-Frequência e, Falta de Suporte Organizacional-Índice 

(Spielberger & Vagg, 1999). 

 

 

2.3.2. Versão e estudos norte-americanos 
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Para responder ao JSS é solicitado aos participantes que quantifiquem o stresse associado a 

cada uma das 30 questões propostas, numa escala de 1 a 9 pontos. Tais respostas têm como 

referência inicial o item 1. Cumprimento de tarefas desagradáveis, previamente registado com o 

nível “5” (Spielberger & Reheiser, 1994a, 1994b). A segunda parte do inventário requer aos 

participantes assinalarem a intensidade de cada acontecimento, no número de dias em que cada 

acontecimento foi vivido nos últimos seis meses, por escolha de “0” a “9+” dias (Spielberger et 

al., 1999; Spielberger & Reheiser, 1994a). A obtenção dos resultados para a Severidade e para a 

Frequência, permite ainda o cálculo do Índice (Spielberger & Reheiser, 1994a; Spielberger & 

Vagg, 1999). Os resultados do JSS, obtiveram-se através de uma amostra heterogénea de 2.173 

adultos norte-americanos (1.218 do sexo masculino e 955 do sexo feminino), empregados da 

indústria, de instituições universitárias e militares. As amostras obtidas nas áreas empresariais e 

universitária foram agrupadas, constituindo-se três subamostras: gestores e técnicos superiores; 

administrativos e técnicos especializados e, militares (Spielberger & Vagg, 1999). 

Verificaram-se coeficientes de precisão (alfa de Cronbach) entre o bastante elevado e o 

elevado, calculados para ambos e o total dos dois sexos. Para a escala de Stresse Profissional-

Severidade situam-se entre .86 e  .93, entre .89 e .92 e, entre .77 e .83, para os amostras de 

gestores/técnicos superiores, administrativos/técnicos especializados e militares, respectivamente. 

Situa-se em .89, entre .91 e .92 e, entre .85 e .86, o coeficiente de precisão nas amostras de 

gestores/técnicos superiores, administrativos/técnicos especializados e militares, respectivamente, 

na escala Stress Profissional-Frequência. Por último, verificaram-se os valores entre .87 e .88, 

entre .91 e .92 e, entre .79 e .84, na escala Stresse Profissional-Índice, nas amostras de 

gestores/técnicos superiores, administrativos/técnicos especializados e, militares, respectivamente 

(Spielberger & Vagg, 1999; Spielberger & Reheiser, 1994a). 

 Das análises factoriais efectuadas, para os grupos profissionais e sexo, quando possível, 

registam os autores que nos itens da escala Severidade os eigenvalues permitiram ser retirados 

dois factores relativamente fortes e, mais dois ou três factores mais fracos. Escolheram então dois 

factores, entre cada uma das amostras, considerando os 20 itens que melhor definem cada um dos 

factores (Spielberger et al., 1999; Spielberger & Reheiser, 1994a; Spielberger & Vagg, 1999).   

As designações resultantes destes dois factores e, baseadas no conteúdo dos itens, foram 

Pressão do Trabalho e Falta de Suporte Organizacional. 

Da análise factorial relativa aos itens da escala Frequência, identificou-se um factor 

moderadamente forte e três ou quatro factores fracos. Seguindo o critério precedente, os autores 

adoptaram dois factores, verificando-se que, com excepção do item Tempo pessoal insuficiente 

por exemplo, para o café, para o almoço, etc., todos os itens com saturação dominante no factor 
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Pressão do Trabalho, para a medida de severidade, apresentaram-se igualmente com saturação 

dominante na medida Frequência. Também, os itens com situações dominantes no factor Falta de 

Suporte Organizacional, para a medida Severidade, revelaram situações dominantes na medida de 

Frequência, com excepção do item  Equipamento inadequado ou de fraca qualidade (Spielberger 

& Reheiser, 1994ª). A subescala Pressão de Trabalho é composta pelos itens: 4, 7, 9, 11, 16, 23, 

24, 25, 26 e 27. A subescala Falta de Suporte Organizacional engloba os itens: 3, 5, 6, 8, 10, 13, 

14, 18, 21 e 29 (Spielberger & Vagg, 1999). 

 

2.3.3. A adaptação portuguesa  

O Inventário sobre Stresse Profissional foi inicialmente traduzido e adaptado para a língua 

portuguesa por Alfredo Couto, com a coordenação de J. Ferreira Marques (Rafael, 2001). A 

versão experimental do inventário traduziu-se numa amostra de 63 adultos portugueses, 

empregados, sendo 15 do sexo masculino e 48 do sexo feminino.   

A adaptação da prova constituiu-se com uma amostra de 451 participantes, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 64 anos com, pelo menos, seis meses de experiência profissional. 

Do total de participantes, 208 (46.1%) são do sexo masculino e 243 (53.9%) do sexo feminino, 

com média de idades de 34.38 anos, com desvio-padrão de 9.03, sendo a média de anos de 

experiência profissional de 13.22, com desvio-padrão de 8.24. Da totalidade dos participantes, 

45.5% possuíam licenciatura, 36.1% frequência de curso superior e 14.4% o 12.º ano de 

escolaridade (Rafael, 2001). 

 

3. RESULTADOS 
 
3.1. Medidas de tendência central e de dispersão 
 

Para o Inventário sobre o Stresse Profissional (ISP) aplicado aos Agentes Provisórios da 

Polícia de Segurança Pública, determinaram-se as medidas de tendência central e de dispersão, 

bem como a amplitude dos resultados, confrontando-os posteriormente com os valores obtidos na 

adaptação portuguesa e nos estudos norte-americanos. No quadro 5 apresentam-se as médias, os 

desvios padrão e as amplitudes de resultados, segundo cada uma das escalas e subescalas do ISP, 

detalhando-se no quadro 6 os itens correspondentes às escalas Stresse Profissional-Severidade, 

Stresse Profissional-Frequência e Stresse Profissional-Índice. 
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Quadro 5 - Inventário sobre Stresse Profissional (Agentes Provisórios) 

Médias, desvios padrão e amplitudes das escalas e das subescalas  (N=988) 
 

 Média 
Desvio 
padrão 

Amplitudes (a) 

Escalas Stresse Profissional 

Severidade 4.05 .48 1-9 

Frequência 1.93 .89 0-9 

Índice 7.88 3.58 0-81 

Subescalas Pressão do Trabalho  

Severidade 3.97 .48 3-5 

Frequência 2.29 .77 1-4 

Índice 8.83 2.22 4-12 

Subescalas Falta de Suporte  

Severidade 4.28 .35 4-5 

Frequência 1.60 .78 1-3 

Índice 6.99 3.63 4-15 

 
 

A escala Stresse Profissional-Severidade tem a média mais elevada, destacando-se este facto 

também nos estudos da versão americana (Spielberger & Vagg, 1999) e no estudo da adaptação à 

população portuguesa (Rafael, 2001). Igualmente, nas subescalas a tendência é semelhante, 

porquanto as subescalas Pressão do Trabalho-Severidade e Falta de Suporte-Severidade 

apresentando médias mais elevadas, relativamente à Pressão do Trabalho-Frequência e, Falta de 

Suporte-Frequência, respectivamente. Tal tendência é verificada, não só na adaptação portuguesa, 

como no estudo na PSP.  

Os desvios padrão observados obtidos foram: .48 para a escala Stresse Profissional-

Severidade e subescala Pressão do Trabalho-Severidade e .35 para a subescala Falta de Suporte-

Severidade, em comparação com .89 para a escala Stresse Profissional-Frequência, .77 para a 

subescala Pressão do Trabalho-Frequência e .78 para a subescala Falta de Suporte-Frequência. 
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Quadro 6 - Inventário sobre o Stresse Profissional 

Médias, desvios padrão e amplitude de resultados dos itens das escalas (N=988) 
 

 Severidade Frequência Índice 

Item(a) Média (b) D P Amplitude (c) Média (b) D P Amplitude (c) Média (b) D P Amplitude (c) 

1 5.00 . 00 5-5 1.96 (14) 2.288 0-9 9.81 (10) 11.44 0-45 

2 3.66 (25) 1.58 1-8 2.91 (5) 2.904 0-9 10.84 (8) 12.76 0-63 
3 4.35 (11) 1.83 1-9 .89 (28) 2.161 0-9 3.87 (25) 10.25 0-72 

4 3.36 (27) 1.57 1-8 3.35 (4) 3.334 0-9 11.30 (6) 13.67 0-72 

5 4.70 (3) 1.81 1-9 2.57 (8) 2.759 0-9 11.90 (3) 14.22 0-72 

6 4.76 (1) 1.70 1-9 1.39 (21) 2.105 0-9 6.66 (17) 11.17 0-72 
7 4.50 (7) 1.70 1-8 1.56 (17) 2.040 0-9 7.20 (16) 10.74 0-72 

8 4.45 (8) 1.73 1-8 1.47 (19) 2.112 0-9 6.53 (18) 10.10 0-63 

9 3.80 (19) 1.64 1-9 1.02 (25) 1.853 0-9 3.82 (26) 7.72 0-63 

10 4.38 (9) 1.81 1-9 2.66 (7) 2.776 0-9 11.80 (4) 14.40 0-81 
11 3.79 (20) 1.61 1-8 2.05 (13) 2.461 0-9 7.62 (15) 10.24 0-72 

12 3.85 (17) 1.84 1-8 1.67 (16) 2.622 0-9 6.43 (19) 11.84 0-81 

13 3.89 (16) 1.57 1-8 .57 (30) 1.336 0-6 2.20 (30) 5.55 0-45 

14 4.09 (14) 1.71 1-8 1.54 (18) 2.149 0-9 6.36 (20) 9.97 0-72 
15 4.61 (5) 1.71 1-9 1.15 (24) 1.905 0-9 5.22 (22) 9.19 0-63 

16 4.72 (2) 1.76 1-9 1.94 (15) 2.302 0-9 9.37 (13) 12.61 0-63 

17 4.26 (12) 1.83 1-8 .94 (27) 1.824 0-9 3.90 (24) 8.36 0-56 

18 3.61 (26) 1.53 1-9 .97 (26) 1.943 0-9 3.57 (28) 8.08 0-81 
19 4.70 (4) 1.87 1-9 3.41 (3) 3.615 0-9 16.31 (1) 19.61 0-81 

20 3.70 (24) 1.68 1-8 1.46 (20) 2.697 0-9 5.58 (21) 11.63 0-72 

21 4.18 (13) 1.65 1-8 1.24 (22) 2.024 0-9 5.21 (23) 9.33 0-72 

22 3.80 (18) 1.76 1-8 3.65 (1) 3.200 0-9 13.69 (2) 14.46 0-81 
23 3.94 (15) 1.64 1-8 2.43 (10) 2.744 0-9 9.70 (11) 12.74 0-72 

24 3.70 (23) 1.58 1-8 2.49 (9) 2.852 0-9 9.60 (24) 12.75 0-72 

25 4.56 (6) 1.71 1-9 2.22 (11) 2.513 0-9 10.45 (9) 13.17 0-72 

26 3.04 (29) 1.64 1-9 3.65 (2) 3.707 0-9 10.96 (7) 13.83 0-72 
27 3.71 (22) 1.78 1-9 2.16 (12) 2.865 0-9 8.30 (14) 13.25 0-81 

28 3.18 (28) 1.74 1-9 1.19 (23) 1.857 0-9 3.77 (27) 7.07 0-63 

29 4.36 (10) 1.70 1-9 2.71 (6) 2.750 0-9 11.77 (5) 13.55 0-72 

30 3.74 (21) 1.60 1-8 .72 (29) 1.494 0-9 2.72 (29) 11.44 0-54 
 
(a) 1. Cumprimento de tarefas desagradáveis; 2. Trabalho para além do horário; 3. Ausência de oportunidades para promoção; 4. 
Cumprimento de funções novas ou não familiares; 5. Colegas de trabalho que não fazem o seu trabalho; 6. Apoio inadequado por parte 
dos seus supervisores; 7. Lidar com situações de crise; 8. Não reconhecimento pelo trabalho de qualidade; 9. Desempenho de tarefas não 
incluídas nas suas funções; 10. Equipamento inadequado ou de fraca qualidade; 11. Cumprimento de responsabilidades acrescidas; 12. 
Períodos de inactividade; 13. Dificuldades em conseguir o acordo com o supervisor; 14. Sentir atitudes negativas contra a organização; 
15. Pessoal insuficiente para cumprir adequadamente uma missão; 16. Ter de tomar decisões críticas sob pressão, no momento; 17. 
Ofensas pessoais do público/colegas; 18. Falta de participação na política de tomada de decisão; 19. Salário inadequado; 20.Competição 
para a promoção; 21. Supervisão inadequada ou pobre; 22. Barulho na área de trabalho; 23. Interrupções frequentes; 24. Frequentes 
mudanças, desde o enfadonho até às actividades muito exigentes; 25. Burocracia excessiva; 26. Cumprir prazos; 27. Tempo pessoal 
insuficiente (por exemplo para o café, para o almoço, etc.); 28. Trabalhar por um colega para o proteger; 29. Colegas de trabalho pouco 
motivados; 30. Conflitos com outros serviços. 
(b) Média dos itens ordenados. 
(c) Amplitude mínima e máxima, entre 1 e 9. 
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O quadro 6 revela as médias, desvios padrão e amplitude de resultados dos itens da escala 

Stresse Profissional-Severidade, destacando-se os três itens com médias mais elevadas, por 

ordem: Apoio inadequado por parte dos seus superiores (4.76), Ter de tomar decisões críticas 

sob pressão, no momento (4.72) e, Colegas de trabalho que não fazem o seu trabalho (4.70). Os 

valores das médias mais baixas encontram-se nos itens Cumprir prazos (3.04), Trabalhar por um 

colega para o proteger (3.18) e, Cumprimento de funções novas ou não familiares (3.36). 

Na observação dos resultados com os estudos norte-americanos não se encontram 

comparações quanto às médias, sendo a mais próxima, em termos de ordenação, o item Apoio 

inadequado por parte dos seus superiores, nas subamostras gestores/técnicos superiores e 

militares (Spielberger & Vagg, 1999). Nas médias mais baixas ressalvamos os itens Trabalhar 

por um colega para o proteger, sendo este o segundo item menos escolhido no estudo da PSP e, o 

primeiro na adaptação portuguesa, bem como o item Cumprimento de funções novas ou não 

familiares, posicionado como o terceiro menos escolhido no estudo com Agentes Provisórios da 

PSP e, o segundo menos escolhido na adaptação portuguesa (Rafael, 2001).  

A amplitude das médias (entre 3.04 e 4.76) não corresponde às verificadas na adaptação 

portuguesa (4.31 e 6.73), nem à das amostras norte-americanas (3.38 e 6.61) para gestores e 

técnicos superiores (3.57 e 6.87) para administrativos e técnicos especializados e (2.75 e 6.81) 

para militares. Os desvios padrão encontrados (entre 1.53 e 1.87) revelam maior acordo com os 

obtidos na subamostra norte americana constituída por militares (entre 1.40 e 2.02, para o item 

12). A escala de respostas em nove pontos não foi utilizada plenamente, uma vez que, em metade 

dos itens, os resultados foram assinalados entre 1 e 8.  

Na escala Stresse Profissional-Frequência, as três médias mais elevadas referem-se aos itens 

Barulho na área de Trabalho (3.65), Cumprir prazos (3.65) e Salário inadequado (3.41). Na 

adaptação portuguesa, o posicionamento dos itens Cumprir prazos e Salário inadequado é 

idêntico, correspondendo ao segundo e terceiro itens mais escolhidos (Rafael, 2001). Note-se que 

Cumprir prazos, posiciona-se como o segundo acontecimento mais escolhido nas subamostras 

compostas por gestores/técnicos superiores e militares e, o terceiro na subamostra dos 

administrativos/técnicos especializados nos estudos norte-americanos (Spielberger & Vagg, 

1999). As médias mais baixas encontram-se nos itens: Dificuldades em conseguir o acordo com o 

superior (.57), Conflitos com outros serviços (.72) e Ausência de oportunidades para promoção 

(.89). Um dos itens com médias mais baixas na adaptação portuguesa é coincidente com estes  
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resultados, situando-se como o terceiro menos escolhido (Rafael, 2001). Nos estudos norte-

americanos, também o item Dificuldades em conseguir o acordo com o superior, repete-se 

invariavelmente como o menos escolhido: em primeira posição para a subamostra 

administrativos/técnicos especializados, em segunda para a subamostra gestores/técnicos 

superiores e, em terceira, para a subamostra constituída por militares. A amplitude dos resultados, 

contrariamente ao verificado na escala Stresse Profissional-Severidade, distribui-se por todos os 

pontos da escala (0-9), excepto no item 13 (0-6). 

A análise dos resultados, quanto à ordenação das médias nos itens das escalas de Stresse 

Profissional-Severidade e de Stresse Profissional-Frequência, conclui, do mesmo modo que o 

estudo da adaptação portuguesa e que os estudos norte-americanos, existirem diferenças 

relevantes quanto aos resultados melhor posicionados na escala severidade, quanto aos apurados 

na escala da frequência (Rafael, 2001; Spielberger & Reheiser 1994b; Spielberger & Vagg, 1999).  

Tal facto salienta a opção dos autores do Inventário sobre Stresse Profissional, em considerar 

a severidade e a frequência como dimensões separadas para avaliação, conferindo a este 

instrumento aspectos positivos comparativamente a outros instrumentos de avaliação do stresse 

profissional (Rafael, 2001; Spielberger & Reheiser, 1994b; Spielberger & Vagg, 1999). 

As médias mais elevadas da escala Stresse Profissional-Índice, observam-se nos itens: Salário 

inadequado (16.31), Barulho na área de trabalho (13.69) e Colegas de trabalho que não fazem o 

seu trabalho (11.90). Quanto à adaptação portuguesa o item Salário inadequado, coincide 

apresentar também a média mais elevada (Rafael, 2001), verificando-se o mesmo nos estudos 

norte-americanos, na subamostra administrativos/técnicos especializados (Spielberger & Vagg, 

1999). As médias mais baixas são relativas às Dificuldades em conseguir o acordo com o 

supervisor (2.20), aos Conflitos com outros serviços (2.72) e à Falta de participação na política 

de tomada de decisão (3.57), resultados sem qualquer acordo com a adaptação portuguesa. Nos 

estudos norte-americanos, o item Dificuldades em conseguir o acordo com o supervisor é o 

segundo menos escolhido nas subamostras gestores/técnicos superiores e administrativos/técnicos 

especializados (Spielberger & Vagg, 1999). A análise da amplitude de resultados não revela a 

utilização de todas as escalas, contando-se apenas algumas delas variando nos dois extremos. 

Saliente-se ainda o item Dificuldades em conseguir o acordo com o supervisor, com amplitude de 

0-45. 
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      3.2. Precisão 

De acordo com os coeficientes alfa de Cronbach obtidos, para as escalas e subescalas do 

Inventário sobre o Stresse Profissional, apresentadas no Quadro 7, verifica-se uma variação entre 

.90 e .95, no caso das primeiras, .80 e .89 na subescala Pressão do Trabalho e entre .79 e .89, na 

subescala Falta de Suporte. Os valores encontrados na PSP são mais elevados, em relação à 

adaptação portuguesa (Rafael, 2001), excepções feitas às subescalas Pressão do Trabalho-

Frequência, Falta de Suporte-Severidade e Falta de Suporte-Índice.  

     Note-se que os coeficientes alfa de Cronbach da severidade (escala e subescalas) são, sem 

excepção, superiores na amostra obtida dos Agentes Provisórios. Nos restantes casos são 

idênticos ou inferiores, subsistindo a constatação de uma maior aproximação entre os coeficientes 

encontrados entre a adaptação portuguesa e o estudo na Policia de Segurança Pública, 

comparativamente aos estudos norte-americanos, revelando o instrumento elevada consistência 

interna (Spielberger et al., 1999; Spielberger & Reheiser, 1994a; Spielberger & Reheiser, 1994b 

Spielberger & Vagg, 1999). 

 

Quadro 7 - Inventário sobre o Stresse Profissional 
Comparação entre os coeficientes alfa de Cronbach da adaptação portuguesa, dos estudos norte-

americanos e da amostra da PSP 
 

 Estudos norte-americanos 
Estudo 
PSP 

 
Adaptação 
portuguesa 

Gestores e 
técnicos 
superiores 

Administrativos e 
técnicos 

especializados 
Mili tares 

Agentes 
Provisórios 

 N=451 N=983 N=807 N=382 N=988 
Escalas 
Severidade 88 89 93 82 95 
Frequência 90 89 91 86 91 
Índice 89 87 91 84 90 
Subescalas Pressão do trabalho 
Severidade 80 84 87 80 89 
Frequência 83 84 86 75 80 
Índice 80 80 85 75 81 
Subescalas Falta de Suporte 
Severidade 78 84 87 73 89 
Frequência 83 81 83 79 81 
Índice 82 80 83 79 79 
Nota:  Decimais  omi t idos .  
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3.3. Discussão de resultados: comparação com outras amostras       

A aplicação do Inventário do Stresse Profissional apresenta resultados que importa ressalvar, 

tendo ainda em consideração os valores da adaptação portuguesa e dos estudos norte-americanos. 

No tocante à descrição da amostra na adaptação portuguesa compõe-se esta de participantes com 

idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos com, pelo menos, seis meses de experiência 

profissional, sendo 46.1% dos indivíduos do sexo masculino e 53.9% do sexo feminino, 

salientando-se ainda o facto de 45.5% possuírem licenciatura (Rafael, 2001). Na amostra da PSP, 

as idades estão compreendidas entre os 21 e os 35 anos, com média de 23.81 e 65.9% dos 

indivíduos a apresentar idade entre os 22 e os 24 anos. A experiência profissional é de um mês, 

supervisionada e integrada no Curso de Formação de Agentes. A maioria dos participantes é do 

sexo masculino, 92.6%, contra 7.4% do sexo feminino. Este valor é semelhante à proporção dos 

agentes femininos dos quadros da PSP, onde se verifica existirem entre 6% e 7% do total de 

efectivos operacionais5. Na amostra, a maior parte possui como habilitação académica, o 11º ano 

(19.5%) ou o 12º ano de escolaridade ou mais (80.5%), uma vez existir a imposição legal aos 

policiais, em apresentar o 11º ano como habilitação mínima. Os estudos norte-americanos, foram 

obtidos através de amostras heterogéneas, constituídas em subamostras de gestores/técnicos 

superiores, administrativos/técnicos especializados e militares. O total de 2173 adultos, repartiu-

se por 1218 do sexo masculino e 955 do sexo feminino (Spielberger & Vagg, 1999). 

 

Quadro 8-Inventário sobre o Stresse Profissional. 
Médias e Desvios Padrão das escalas na adaptação portuguesa, nos estudos norte-americanos e 

no estudo da PSP 
 

 Estudos norte -amer icanos Estudo PSP 

 Adaptação 
Portuguesa 

Gestores e  
técnicos 
super iores  

Adminis tra t ivo
s e  técnicos 

especial izados  

Mil i tares 
 

Agentes  
Provisór ios 

 

 N=451 N=983 N=807 N=382 N=988 

Escalas Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

Sever idade 5 .64 .89 4 .92 1 .03 4 .85 1 .33 4 .98 .70 4 .05 .48 

Frequência 3 .96 1 .77 3 .69 1 .63 3 .38 1 .81 4 .32 1 .40 1 .93 .89 

Índ ice 23.11 10.96 20.19 10.06 19.65 12.40 20.81 8 .00 7 .88 3 .58 

 

                                                 
5 Dados relativos ao Departamento de Recursos Humanos da PSP, Maio de 2008. 
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 As médias das amostras na adaptação portuguesa e dos estudos norte-americanos mantêm 

uma certa constância nas três escalas (Stresse Profissional-Severidade, Frequência e Índice), 

apresentando o estudo na PSP valores substancialmente mais baixos. Na adaptação portuguesa os 

valores encontrados foram de 5.64, 3.96 e 23.11, pela ordem das escalas referida, os estudos 

norte-americanos registaram 4.92, 3.69 e 20.19 para a subamostra gestores/técnicos superiores, 

4.85, 3.38 e 19.65 para a subamostra administrativos/técnicos e 4.98, 4.32 e 20.81 para a 

subamostra composta por militares, encontrando-se uma relativa invariabilidade, o mesmo não 

sucedendo no estudo da PSP (quadro 8). Assim, e na mesma ordem das escalas, encontramos os 

valor de 4.05 (Severidade), substancialmente inferior aos outros estudos, 1.93 (Frequência) 

também substancialmente inferior e, 7.88 (Índice) cerca de três vezes menor do que os seus 

correspondentes. 

Os desvios padrão seguem a mesma tendência, com valores entre .89 e 10.96 na adaptação 

portuguesa e .70 e 12.40 nos estudos norte-americanos, contra .48 e 3.58 no estudo da PSP.  

A explicação poderá encontrar-se nas diferenças profissionais e na percepção do stresse como 

experiência pessoal, dependendo dos atributos sociais e psicológicos de cada indivíduo (Kasl, 

1978, cit. Violanti, 1983; Violanti, 1996). As diferenças das características das amostras dos 

estudos norte-americanos com 2.173 adultos, sendo 1.218 do sexo masculino e 955 do sexo 

feminino, com pelo menos seis meses de experiência profissional e pertencendo a cinco 

categorias profissionais, de áreas de trabalho distintas, como gestores, técnicos superiores, 

administrativos, técnicos especializados e militares (Spielberger & Vagg, 1999), contrastam com 

a amostra da adaptação portuguesa, constituída por três categorias, sendo as duas primeiras de 

bancários e professores do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, bem como um 

terceiro grupo onde se incluíram várias actividades, com profissões diversificadas, num total de 

208 adultos do sexo masculino e de 243 do sexo feminino (Rafael, 2001). 

Os elementos da amostra de Agentes Provisórios da PSP, com 915 do sexo masculino e 73 do 

sexo feminino, apresentam um mês de prática profissional supervisionada, 70.2% detém o 12º ano 

de escolaridade, apresentam idade homogénea (65.9% dos participantes entre os 22 e os 24 anos) 

e pertencem ao mesmo grupo profissional, enquadrados no mesmo contexto formativo e 

delimitados pelas mesmas regras impostas pela instituição policial. 

O quadro 9 reflecte os itens mais e menos escolhidos, de acordo com as médias obtidas na 

adaptação portuguesa, nos estudos norte-americanos e na amostra da PSP. Quanto às médias mais 

elevadas da escala Stresse Profissional-Severidade, são as seguintes: Apoio inadequado por parte 
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dos seus supervisores, Ter de tomar decisões criticas sob pressão, no momento e Colegas de 

trabalho que não fazem o seu trabalho. No apuramento das médias mais baixas da mesma escala, 

verifica-se serem os itens Cumprir prazos, Trabalhar por um colega para o proteger e 

Cumprimento de funções novas ou não familiares. Interpretamos a escolha dos dois últimos itens 

com médias mais baixas, pelo facto de, no caso da protecção de um colega, ser tal 

responsabilidade intrínseca à aquisição de competências no Curso de Formação de Agentes e na 

prática supervisionada serem desenvolvidas regras de solidariedade, de espírito de equipa e, da 

segurança pessoal e de outrém.  Explicamos o menor valor do item Cumprimento de funções 

novas ou não familiares, pelo facto da formação dos agentes aportar aos indivíduos a regularidade 

imposta pelos horários escolares e profissionais, bem como a própria disciplina obrigatória pelos 

regulamentos.  

 

Quadro 9- Os três itens mais e menos escolhidos, de acordo com as médias  obtidas, na adaptação 
portuguesa, nos estudos norte-americanos e na amostra da PSP, por ordem de importância 
 

 Estudos norte -amer icanos Estudo PSP 

 Adaptação 
portuguesa 

Gestores e  
técnicos 
super iores 

Adminis tra t ivos 
e  técnicos 

especial izados 
Mil i tares 

Agentes  
Provisór ios 

 

 N=451 N=983 N=807 N=382 N=988 

Escalas (+)  ( -)  (+)  ( -)  (+)  ( -)  (+)  ( -)  (+)  ( -)  

Sever idade 
 

17 
8  
25 

28 
4  
27 

- 
-  
-  

-  
-  
-  

19 
3  
-  

2  
12 
27 

13 
3  
6  

9  
2  
11 

6  
16 
5  

26 
28 
4  

Frequência 
 

2  
26 
19 

17 
12 
13 

23 
26 
- 

12 
13 
- 

-  
-  
26 

13 
- 
-  

2  
26 
23 

3  
17 
13 

22 
26 
19 

13 
30 
3  

Índ ice  
 

19 
2  
28 

28 
12 
17 

23 
- 
-  

12 
13 
- 

19 
23 
- 

-  
-  
-  

23 
26 
7  

3  
12 
17 

19 
22 
5  

13 
30 
18 

NOTA: Não  at r ibu ídos  a lguns  valores  nos  es tudos  no r te-amer icanos ,  por  não  se  ver i f icar  
co incidênci a  nos  i ten s  esco lh idos ,  para  ambos o s  sexos  (Sp ie lberger  e  Vagg,1999)  

 

As médias mais elevadas da escala Stresse Profissional-Severidade decorrentes dos itens 

Apoio inadequado por parte dos seus supervisores, Ter de tomar decisões criticas sobre pressão, 

no momento e Colegas de trabalho que não fazem o seu trabalho, parecem ir de encontro a 

alguma da literatura que releva não serem os aspectos operacionais policiais os considerados de 

maior nível de stresse, tais como, o risco de violência ou a exposição traumática de incidentes, 

mas os aspectos ligados à gestão dos recursos humanos e o clima organizacional (Kircaldy,  
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Cooper & Ruffalo, 1995, cit. Collins & Gibbs, 2003; Violanti & Aron, 1994). Outra razão prende-

se com estudos que concluem basear-se o stresse na percepção individual, pelo que a mesma 

situação pode ser interpretada diferentemente por cada sujeito (Collins & Gibbs, 2003), na 

afirmação da possibilidade de alteração da percepção do stresse fazer-se ao longo da carreira, 

sumarizada na interrogação: o stresse ligado à função policial é um factor constante, ou a 

percepção de stresse altera-se com a exposição continuado ao trabalho policial? (Violanti, 1983), 

ou quanto a elementos policiais que apresentam problemas de saúde mental, particularmente os 

associados à gestão corrente das instituições policiais (Alexander, et al., 1993, cit. Collins & 

Gibbs, 2003; Brown & Campbell, 1990). 

Tal questão parece encontrar-se em conformidade com os “estádios” transitórios possíveis de 

determinar ao longo da carreira policial, correspondendo ao choque inicial da função policial, 

quando o agente encontra uma realidade diferente daquela que aprende na escola ou academia 

(Niederhoffer, 1967, cit. por Violanti, 1983). 

Os valores resultantes da escala Stresse Profissional-Frequência parecem suportar algumas 

das conclusões de trabalhos de investigação. Assim, as médias mais elevadas (itens Barulho na 

área de trabalho, Cumprir prazos e Salário inadequado) enquadram-se na observação de que os 

principais factores de stresse na polícia estão relacionados com a gestão interna da instituição, 

como a falta de recursos e apoios a diferentes níveis (Gonçalves & Neves, 2004). Outros autores 

assinalam não ser evidente a função policial apresentar maior nível de stresse relativamente a 

outras profissões (Anson & Bloom, 1988). Constata-se, no quadro 9, que as médias mais elevadas 

da escala Stresse Profissional-Frequência, da adaptação portuguesa (Rafael, 2001), coincidem 

com dois dos itens registados no estudo na PSP (Cumprir prazos e Salário inadequado), indo ao 

encontro das dúvidas suscitadas quanto aos elementos das forças policiais não serem imunes às 

fontes de stresse organizacional (Cooper, 2003), ou na conclusão de não serem os aspectos 

operacionais os considerados como os de maior nível de stresse, (Kircaldy, Cooper & Ruffalo, 

1995, cit. Collins & Gibbs, 2003; Violanti & Aron, 1994).    

Tais resultados merecem-nos algumas reflexões quanto às diferentes amostras estudadas. A 

Escala Stresse Profissional-Severidade não apresenta qualquer semelhança quanto aos três itens 

mais escolhidos. No entanto, o item Trabalhar por um colega para o proteger é menos escolhido 

na amostra da adaptação portuguesa e, o segundo, no estudo conduzido na PSP. O item 

Cumprimento de funções novas ou não familiares é também o segundo menos escolhido na  
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adaptação portuguesa e o terceiro na amostra da PSP, parecendo ter pouca expressividade, ao 

nível da severidade do stresse, tanto na população da adaptação portuguesa, como na amostra da 

PSP, o ter que trabalhar por um colega ou cumprir funções novas ou não familiares. 

 A Escala Stresse Profissional-Frequência revela alguma concordância entre amostras, quanto 

aos três itens mais escolhidos: Cumprir prazos, repete-se na segunda posição de todas as 

amostras, com excepção da subamostra dos administrativos/técnicos especializados, dos estudos 

norte-americanos, em que se posiciona como terceira escolha. O item Salário inadequado, 

encontra-se na terceira posição na amostra da PSP e na adaptação portuguesa. O item 13B, 

Dificuldades em conseguir o acordo com o supervisor é o menos escolhido na amostra da PSP e 

na subamostra de administrativos/técnicos especializados nos estudos, norte-americanos, sendo o 

segundo item menos escolhido na subamostra dos gestores/técnicos superiores e o terceiro menos 

respondido na adaptação portuguesa e na subamostra de militares. A Escala Stresse Profissional-

Índice revela o item Salário inadequado, como o mais escolhido na amostra da PSP, na adaptação 

portuguesa e na subamostra de administrativos/técnicos especializados. Quanto à frequência, os 

números parecem indicar que o cumprimento de prazos é um acontecimento causador de stresse 

comum, tanto na amostra, como na adaptação portuguesa e nos estudos norte-americanos. É 

também comum à amostra e ao estudo da adaptação portuguesa item Salário inadequado. Ainda o 

facto de se considerar o item Barulho na área de trabalho o acontecimento de maior relevância 

na amostra, leva-nos a reiterar a opinião de alguns estudos, não serem os aspectos operacionais 

considerados os de maior nível de stresse (Kircaldy, Cooper & Ruffalo, 1995, cit. Collins & 

Gibbs, 2003; Violanti & Aron, 1994), bem como os elementos policiais não serem imunes ás 

fontes de stresse organizacional (Cooper, 2003). 

As médias das amostras na adaptação portuguesa e dos estudos norte-americanos mantêm 

uma certa constância nas três escalas (Stresse-Profissional-Severidade, Frequência e Índice), 

apresentando o estudo na PSP valores mais baixos. Na adaptação portuguesa os valores 

encontrados foram de 5.64, 3.96 e 23.11, pela ordem das escalas referida, nos estudos norte-

americanos os resultados foram de 4.92, 3.69 e 20.19 para a subamostra gestores/técnicos 

superiores, de 4.85, 3.38 e 19.65 para a subamostra administrativos/técnicos e 4.98, 4.32 e 20.81, 

para a subamostra militares, encontrando-se uma relativa invariabilidade.  

O mesmo não é visível no estudo conduzido na PSP. Assim e, na mesma ordem das escalas, 

encontramos os valores de 4.05 (Severidade), substancialmente inferior aos outros estudos, 1.93 
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(Frequência), valor também sensivelmente inferior e 7.88 (Índice), cerca de três vezes menor do 

que os seus correspondentes. 

Os desvios padrão seguem a mesma tendência, com valores situados entre .89 e 10.96 na 

adaptação portuguesa, .70 e 12.40 nos estudos norte-americanos, contra .48 e 3.58 no estudo da 

PSP.  

 

 
4. CONCLUSÕES 
 
As tarefas que determinam a função policial na Polícia de Segurança Pública são pouco 

esclarecedoras quanto à prática dos agentes. Em termos gerais, tais tarefas repetem-se nos 

diferentes aspectos operacionais, confundindo-se em praticamente todas as áreas de actividade. 

Mesmo as designadas forças especiais actuam no terreno em apoio aos Agentes Patrulheiros, 

podendo afirmar-se que as maiores diferenças situam-se ao nível das competências. 

A disponibilidade exigida à função (24h/dia todo o ano), a sua crescente complexidade do 

ponto de vista legal, social e operacional, bem como as condições de trabalho degradadas por 

efeitos das alterações da Administração Pública, têm conduzido a sentimentos de insegurança, de 

necessidade de permanente adaptação e cada vez maior disponibilidade. Verificamos terem sido 

registadas baixas médicas em quase 40% do efectivo da PSP, em 2007 e, também, um aumento 

considerável de acompanhamentos psicológicos prestados aos agentes, nos últimos anos. 

Ao partirmos da asserção que a função policial apresenta elevado nível de stresse, deparamo-

nos com estudos a concluírem de forma divergente, revelando pouca evidência empírica. 

 A revisão da literatura apresenta a função policial como psicologicamente a mais perigosa do 

mundo (Axelbroad e Vall, cit. Anson e Bloom, 1988; Goodin, 1975), como a mais stressante do 

mundo (Selye 1978 cit. Violanti, 1996) ou, uma das que apresenta maior stresse (Kircaldy et al., 

1983). Outros autores postulam não existir evidência neste sentido, seja pela não adequação dos 

instrumentos utilizados na avaliação do stresse (Berg et al., 2005), seja por não existir evidência 

quanto à função policial apresentar maior stresse, relativamente a outras profissões (Anson & 

Bloom, 1988). Algumas investigações concluem encontrar-se o stresse apresentado pelos 

elementos policiais fora da órbita institucional (Terry, 1983), que os factores percepcionados como 

menos stressantes são as exigências do ambiente de trabalho (Gonçalves e Neves, 2004) ou, ainda, 

não serem os aspectos operacionais os considerados com o maior nível de stresse (Kircaldy, 

Cooper & Ruffalo, cit. Collins & Gibbs, 2003; Violanti & Aroon, 1994). 
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Os resultados obtidos neste estudo, baseados no Inventário sobre o Stresse Profissional 

(Spielberg & Vagg, 1999) e dirigidos à severidade e frequência dos acontecimentos causadores de 

stresse, permitem verificar que, no tocante à primeira, tanto as médias dos três itens mais e menos 

elevados, situam claramente acontecimentos ligados ou não à função policial: Apoio inadequado 

por parte dos seus supervisores, Ter que tomar decisões críticas sobre pressão no momento, 

Colegas de trabalho que não fazem o seu trabalho, Cumprir prazos, Trabalhar um colega para o 

proteger, Cumprimento de funções novas ou não familiares. 

Quanto à frequência, os acontecimentos com médias mais elevadas manifestam-se como 

exteriores à função policial: Barulho na área de trabalho, Cumprir prazos, Salário inadequado. 

Salientamos o item Cumprir prazos, referido em todas as amostras estudadas, reforçando as 

conclusões dos autores que entendem não ser a função policial particularmente mais stressante, 

nem a polícia apresentar stresse particularmente diferenciado de outras profissões (Berg et. al., 

2005). 

Tais constatações levam-nos a entender existir uma maior proximidade dos resultados com os 

autores que concluem não serem os aspectos operacionais os considerados de maior nível e stresse. 

Os resultados obtidos, quanto à precisão, são próximos dos verificados nos estudos da 

adaptação portuguesa e norte-americanos revelando, ainda, valores coincidentes no tocante aos 

acontecimentos causadores de stresse profissional. No entanto, regista-se maior concordância entre 

os resultados da amostra e o estudo da adaptação portuguesa, no que concerne à severidade.  

Assim, as nossas hipóteses quanto aos níveis de severidade e frequência de stresse profissional, 

comparativamente à amostragem da população portuguesa e dos estudos norte-americanos, não se 

verificam. Os valores obtidos são inferiores. Explicamos esta conclusão pelo facto da prática 

profissional dos Agentes Provisórios ser limitada a um mês, enquanto que as outras amostras 

apresentam participantes com,  pelo menos, seis meses de experiência profissional até vários anos. 

Espera-se que tal situação deva modificar-se após os Agentes em prática supervisionada 

passarem a prática profissional autónoma. Confirmando-se, poderá estar em acordo com as 

conclusões de estudos que indicam existir alterações na percepção do stresse ligado à função 

policial, através da exposição continuada ao trabalho (Violanti, 1993), bem como os “estádios” 

transitórios na carreira policial susceptíveis de aumentar o nível do stresse profissional aos jovens 

agentes, entre o momento da saída da escola ou academia e o início de funções operacionais 

autónomas (Niederhoffer, 1967, cit. Violanti 1983). Outra explicação poderá relacionar-se com o 

facto de não serem tanto os aspectos operacionais os que elevam o nível de stresse, mas os ligados 

à gestão de recursos humanos e ao clima organizacional (Kircaldy, Cooper & Ruffalo, cit. Collins 

& Gibbs, 2003; Violanti & Aroon, 1994), tendo em atenção estas realidades apresentarem-se 
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pouco conhecidas pelos Agentes da amostra, uma vez encontrarem-se em contexto de formação e 

prática profissional supervisionada. 

Concluímos também não se verificarem diferenças expressivas entre os acontecimentos 

causadores de stresse nas diferentes amostras estudadas crendo-se, no entanto, que a prática 

profissional autónoma nos Agentes Patrulheiros deverá modificar esta observação.  

Por isso, uma limitação deste trabalho deriva das características da amostra. A recolha de 

dados no segundo momento, poderá alterar a caracterização de diferentes acontecimentos 

causadores de stresse obtida nesta investigação, uma vez os participantes passarem da prática 

operacional supervisionada a autónoma, com exposição continuada ao trabalho, podendo vir a ser 

afectados pela gestão dos recursos humanos e clima organizacional.  

A não existência de estudos sobre a Polícia de Segurança Pública, neste domínio, limita a 

comparação dos resultados obtidos. Para além deste facto, a literatura estrangeira assenta 

maioritariamente em estudos norte-americanos, com amostras nem sempre comparáveis com a 

realidade de outros países (Berg et al., 2005).  

Estas dificuldades poderão ser um aliciante em futuras investigações, por entendermos ser 

estimulante investir em estudos de contexto nacional, para além das forças de segurança 

possibilitarem um vasto campo de investigação, ainda que actualmente pouco representada. O 

facto de iniciarmos um projecto de trabalho com a recolha de dados de jovens agentes, permite 

futuras investigações sobre a relação do stresse profissional/anos de serviço/evolução na 

carreira/exposição continuada ao trabalho (Burke, 1989; Kirchman, 2000; Niederhoffer, 1967, cit. 

Violanti 1983; Violanti, 1993; Violanti & Aron, 1994). 

Uma vez poder vir a ser possível comparar valores obtidos a partir de elementos policiais 

recém admitidos, cremos poder ainda formularem-se estudos a partir da mesma amostra, na 

tentativa de confirmar que estímulos potencialmente stressantes podem conduzir a diferentes 

respostas, em diferentes indivíduos, através dos seus recursos e das avaliações cognitivas (Buunke 

et al. 1988; Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1984). Ainda, a recolha de informação adicional a 

partir da amostra e obtida no segundo momento, poderá contribuir para o estudo da relação stresse 

profissional/baixas médicas/saúde mental nos Agentes (Collins & Gibbs, 2003; Cooper, 2003; 

Kaufman & Beehr, 1989; Payette, 1985). 
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