
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

"Ideação Suicida na Guarda Nacional Republicana: Fatores Protetores e de 
Vulnerabilidade e Relação com o Stress"  

Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica 

Nuno Miguel Elias Cardoso 

Orientador: Professor Doutor Francisco Cardoso 

Vila Real, 2019



I 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

"Ideação Suicida na Guarda Nacional Republicana: Fatores Protetores e de 

Vulnerabilidade e Relação com o Stress"   

Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica 

Nuno Miguel Elias Cardoso 

Orientador: Professor Doutor Francisco Cardoso 

Composição do Júri: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Vila Real, 18 de novembro 2019 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias  

mais belos foram aqueles em que lutaste”. 

Sigmund Freud 
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Resumo Geral 

A pertinência de um estudo fenómeno da ideação suicida e do stress em termos da sua 

prevalência nos militares da Guarda Nacional Republicana surge da necessidade premente de 

compreender a relação entre estes fenómenos, a qual pode explicar um maior grau de risco ou 

uma diminuição de qualidade de vida destes sujeitos. O primeiro estudo consiste em verificar 

se o suporte social e familiar tem um efeito moderador na relação do stress sobre a ideação 

suicida nos militares que efetuam serviço operacional no Comando Territorial de Bragança da 

Guarda Nacional Republicana. O segundo estudo teve como propósito elaborar um 

escalonamento de magnitude de eventos considerados stressantes por militares que efetuam 

serviço operacional no Comando Territorial de Bragança da Guarda Nacional Republicana. 

Em ambos os estudos, numa primeira parte é apresentada uma revisão de literatura acerca do 

stress, da ideação suicida e dos fatores protetores e de vulnerabilidade, bem como a 

importância do desenvolvimento do nosso estudo e do levantamento das questões que nos 

propomos responder no âmbito do tema.  

Os resultados do primeiro estudo indicam que o efeito do stress em contexto policial é 

significativamente mais pronunciado em militares com suporte social e familiar baixo, é 

intermédio em militares com suporte social e familiar médio, mas sem efeitos significativos 

em militares com suporte social e familiar elevado, demonstrando que os militares que 

tenham stress elevado, mas com suporte social elevado, veem moderado, ou seja diminuído, 

os seus níveis de ideação suicida. 

No segundo estudo, e no que respeita ao escalonamento dos eventos stressantes, foi possível 

identificar que o evento “remuneração inadequada” foi considerado o mais stressante, logo 

seguido pelo evento “excesso de burocracia”. Já o evento “recursos humanos insuficientes” 

foi considerado o menos stressante entre os militares participantes.  
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Verificou-se uma diferença significativa de stress entre o evento topo e o evento base, onde 

este último ocupa a 10ª posição de stress num total de 10 eventos.  
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Resumo 

O objetivo do estudo consiste em verificar se o suporte social e familiar tem um efeito 

moderador na relação do stress sobre a ideação suicida nos militares da Guarda Nacional 

Republicana, para o qual se utilizou uma amostra de 204 militares de um universo de 386, ou 

seja 53%, com idades entre os 19 e os 54 anos (M=39.5; DP=7.4), em que 193 são do sexo 

masculino, ou seja 94.6% da amostra e 11 são do sexo feminino, que equivale a 5.4% . Estes 

militares efetuam serviço operacional (comando, secretaria e patrulhamento) nos 

Destacamentos Territoriais do Comando Territorial de Bragança da Guarda Nacional 

Republicana. 

Os resultados indicam que o efeito do stress na produção da ideação suicida é 

significativamente mais pronunciado em militares com baixo suporte social e familiar 

(b=0.346; t=3.828; p<0.001) menor em militares com médio suporte social e familiar 

(b=0.102; t=3.031; p=0.003), e sem efeitos significativos em militares com elevado suporte 

social e familiar (b=-0.011; t=0.343; p=0.734); demonstrando que os militares que 

tenham stress elevado, mas com suporte social elevado diminuído, os seus níveis de 

ideação suicida.  

 

 

Palavras-chave: fatores protetores, ideação suicida, stress. 
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  Abstract 

The aim of this study focused on the identification os social and family support as a mediator 

in the relationship between stress and suicidal ideation in the militar, mainly the Republican 

National Guard. 

The research was done on a sample of 204 military from a total of 386, representing a sample 

of 53%. The military age varied between 19-54 (M=39.5; SD=7.4), from witch 193 were 

male (94.6% of the sample) and 11 were female (5.4%). 

These military are responsible for the operational and service patrol in the Territorial 

Command of Bragança for the Republican National Guard. 

The results showed the effect of stress in the suicidal ideation is significantly more 

pronounced in the military with low social anf family support (b=0.346; t=3.828; p<0.001), 

lower on those with medium social and family support (b=0.102; t=3.031; p=0.003), and 

without significant effects on those with high social and family support (b=-0.011; t=0.343; 

p=0.734). 

Therefore, the study showed that military with high stress, but with high social support, see  

diminished their suicidal ideation levels. 

 

Keywords: protective factors, suicidal ideation, stress. 
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Identificação de fatores protetores e de vulnerabilidade que apresentam os militares da 

Guarda Nacional Republicana que revelam ideação suicida relacionada com o stress. 

 

O stress 

Atualmente a humanidade lida diariamente com situações que provocam uma 

excessiva exposição ao stress, nomeadamente na evolução da sua condição de exploração e 

procura constante de conhecimento, esta problemática foi evidenciada pela industrialização 

das sociedades e continua a manifestar-se num complexo e dinâmico estado que se enraizou 

no quotidiano das populações. (Santos A. M. e Castro J. J., 1998) e (Rebelo, J. & Leal, J., 

2012). 

São várias as definições de stress que foram evoluindo ao longo de vários anos. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (1991) cerca de 90% da população mundial sofre 

com stress. A pesquisa ao longo de várias décadas, indica que cada vez mais existe uma 

relação entre vários indicadores de stress e a prevalência ou incidência de várias doenças. 

Selye (1950) foi dos primeiros autores a defender esta perspetiva, tendo desenvolvido 

o conceito de síndrome de adaptação geral, em que a resposta aos fatores de stress envolve 

três fases distintas: a fase de alerta, a fase de resistência e a fase de exaustão. Para Serra 

(2007) o stress não se relaciona apenas com alguma situação que provoca incómodo, quando 

ele persiste no tempo, quando tem maior intensidade, é suscetível de causar alterações 

preocupantes que podem alterar o bem-estar e o equilíbrio das pessoas. 

São várias as exposições quanto à concetualização de stress. A Sociedade Portuguesa 

para a Medicina no Trabalho (2013) destaca três abordagens predominantes: perspetiva de 

resposta, perspetiva de estímulo e perspetiva de processo. 

O stress enquanto resposta, diz respeito a uma qualquer resposta do organismo, 

perante um estímulo ou situação stressante que ameaça o equilíbrio interno e dá origem a 
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reações fisiológicas. Esta definição centra-se nas reações das pessoas aos acontecimentos 

stressores, fazendo referência à componente psicológica e fisiológica. Nelas estão envolvidos 

comportamentos, pensamentos, emoções, aumento do ritmo cardíaco, secura da boca, 

sensação de estômago apertado e sudação excessiva (Santos & Castro, 1998). 

Assim, no que se refere ao stress como estímulo, há acontecimentos ou circunstâncias 

que são considerados ameaças e por isso provocam situações de tensão. O foco nesta 

perspetiva é estudar o impacto de acontecimentos importantes de vida que implicam uma 

adaptação do corpo na sequência de algo que lhe é imposto (Gonçalves, Freitas & Sequeira, 

2013). Também Moderno (2012) refere ainda que estes acontecimentos tanto podem ser 

positivos como negativos, necessitando sempre de uma adaptação do organismo, no sentido 

de manter uma homeostasia adequada. 

Gonçalves, Freitas & Sequeira (2013) refere que os padrões de resposta dos 

indivíduos têm que ter em conta as suas caraterísticas e os significados que cada um atribui a 

determinados estímulos, logo o stress aparece aqui como uma relação entre a interação dos 

aspetos do meio e da pessoa. 

Também Goldstein & Kopin (2007 p.111) referem que:  

Stress as a consciously ou inconsciously sensed threat to homeostasis, in which the 

reponse has a degree of specificity, depending, among other things, on the particular 

challenge to homeostasis the organism’s perception of the stressor and the perceived ability 

to cope with it. 

De acordo com este modelo, cada pessoa perante qualquer ameaça, evolui, utilizando 

estratégias para fazer frente a determinada situação. Verifica-se que existe uma sequência 

processual que vai desde a perceção da situação em causa, passando pela avaliação e 

desencadeamento de estratégias de coping (Gonçalves, Freitas & Sequeira, 2013). 

As circunstâncias indutoras de stress podem ter natureza diversa. São acontecimentos 

de natureza física ou social e podem ter uma componente psicológica associada, em que as 
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circunstâncias que induzem stress podem ser internas ou externas (Ramos e Carvalho, 2008). 

Pode-se afirmar que durante toda a vida passamos por vários momentos e diversas atividades 

que conseguimos resolver com facilidade, no entanto, outras há que exigem alguma 

adaptação. 

Por outro lado, se já passamos por essas situações anteriormente e conseguimos 

resolvê-las, utilizamos estratégias idênticas para obter o mesmo fim. No entanto, se existirem 

situações novas com difícil resolução, podemos muito facilmente sentir algum 

constrangimento e inadaptação, entrando mais facilmente numa situação de stress. 

Martins (2003) refere que os termos “fatores, fonte, situação e circunstância indutora ou 

desencadeadora de stress”, são utilizados com o objetivo de nos indicar esforços, tanto 

direcionados à ação como pensamento interno para controlar as exigências e os conflitos do 

meio ambiente e internos, que acabam por pôr à prova as defesas da pessoa. 

Também Serra (2007, pág. 268) refere que “uma situação indutora de stress é toda a 

condição em relação à qual o indivíduo tem a perceção de não ter preparados 

comportamentos automáticos de resposta e que, por isso exige uma nova adaptação”. 

O Modelo transacional de Lazarus e Follkman indica que a existência de um processo 

de avaliação cognitiva de uma determinada situação, assim como de uma decisão 

relativamente ao caráter mais ou menos ameaçador dessa mesma situação. Logo, isso 

significa que este processo se centra numa avaliação individual de determinados 

acontecimentos exteriores e na avaliação dos recursos individuais que cada um tem para fazer 

face a cada situação (SPMT, 2013). 

Serra (2005) organiza as situações indutoras de stress em seis classes: acontecimentos 

traumáticos, acontecimentos significativos, situações crónicas indutoras de stress, micro 

indutores de stress, macro indutores de stress e acontecimentos desejados, mas que não 

ocorrem. Assim, os acontecimentos traumáticos são aqueles que dizem respeito a situações 
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que a pessoa vivencia, testemunha ou é confrontada e podem conduzir a uma ameaça à sua 

integridade como por exemplo, guerras e agressões (Serra, 2007). 

Constata-se que os acontecimentos significativos são situações inesperadas, que, no 

entanto, afetam a vida pessoal (ex: acidente, morte de familiar), podem não ser tão graves 

como os traumáticos, mas obrigam a pessoa a transformar os seus hábitos de vida e as suas 

relações sociais (Serra, 2007). O mesmo autor refere-se também ao stress crónico como vindo 

de problemas regulares vindos do desempenho das atividades regulares do dia a dia e dos 

papéis que o indivíduo assume na sociedade. Estes acontecimentos tornam-se muitas vezes 

patológicos, uma vez que o indivíduo sofre desgaste diário. 

Já no que se refere aos micro indutores de stress, estes são definidos por Lazarus e 

Delings 1983 cit in Serra 2007 como situações do dia a dia que se tornam irritantes e 

perturbam as relações pessoais. Os macro indutores de stress afetam um grande número de 

pessoas ao mesmo tempo como uma comunidade e são nomeadamente o aumento dos 

impostos, o aumento da inflação, etc. (Ramos 2001). Também os acontecimentos desejados e 

que não ocorrem centram-se sobretudo nos que se vêm a concretizar, ou não são alcançados 

dentro do tempo esperado (Serra, 2000). Assim, tendo em conta estas perspetivas o stress não 

é considerado apenas um estímulo ou uma resposta, mas sim um processo no qual o indivíduo 

assume o papel ativo. 

A Ideação Suicida 

Relativamente ao suicídio é um fenómeno complexo que deriva da intervenção de 

diversos fatores de ordem filosófica, antropológica, psicológica, biológica e social (Plano 

Nacional de Prevenção do Suicídio (2013-2017). 

A sociedade manifesta ainda algum estigma no estudo destes temas, uma vez que é 

considerado incompreensível e pouco natural o facto de atentar contra a própria vida.  
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Considera-se, no entanto, de extrema importância compreender e estudar este 

fenómeno, com o objetivo de delinear estratégias de intervenção, adequadas aos diferentes 

contextos, no sentido de prevenir atempadamente comportamentos que indiquem risco ou 

possibilidade de ocorrência de suicídio. 

A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization, 2012) indica que o 

suicídio está transformado num problema de saúde pública, uma vez que em todo o mundo 

está atingida uma média de cerca de quase meio milhão de pessoas, que se suicidam em cada 

ano. Assim, é importante que os países adquiram competências de avaliação do risco e 

estratégias preventivas eficazes. 

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Suicidologia, de 1996 a 2011, a taxa global 

de suicídio tem vindo a aumentar no nosso país, incidindo sobretudo no sexo masculino. 

Constata-se que à luz dos dados do Instituto Nacional de estatística (INE), o número 

de suicidas variou entre 519 em 2000 e 1098 em 2010. Existem, no entanto, referências que 

põem em causa a validade e fiabilidade dos dados apresentados, tendo em conta o elevado 

número de mortes violentas de etiologia indeterminada e incorreções nos certificados de óbito 

(PNPS, 2013-2017). 

A OMS (2017) refere que todos os anos 800000 pessoas cometem suicídio, sendo que 

morre uma pessoa em cada 40 segundos. O suicídio ocorre ao longo da vida e é a segunda 

principal causa de morte entre os 15 e os 29 anos de idade. De acordo com a direção geral da 

saúde, no PNPS 2013-2017 perspetiva-se que a tendência de aumento do suicídio se acentue 

nos países em crise económica e social. O sociólogo francês Durkheim (1897) apontava 

motivos de ordem religiosa, cultural, hereditária, geográfica e racial como principais fatores 

explicativos do suicídio.  

Numa entrevista no noticias ao minuto, Daniel Sampaio (2017) refere que o suicídio 

não resulta de um só momento ou predisposição, mas sim de vários fatores, afirmando que o 
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suicídio é multideterminado e que ninguém se suicida por causa de um insucesso amoroso ou 

por insucesso escolar, sendo estes apenas fatores que contribuem para isso. De acordo com 

Bertolote & Fleischman (2002) a depressão, o transtorno bipolar, a dependência do álcool e 

outras drogas são transtornos mentais associados ao suicídio. Referindo ainda que: “It is 

generally acknowledged that over 90% of those who committed suicide had a phychiatric 

diagnosis at the time of death” (p. 183). 

Kovacs (1992) evidencia altas taxas de suicídio associadas à velhice, altura em que o 

indivíduo tem perdas, isolamento social, desemprego e perda de pessoas queridas. Refere 

também que a hipótese de os homens cometerem mais suicídio do que as mulheres, está 

relacionada com o facto de terem menor nível de tolerância à frustração. Por outro lado, 

Ramos (2017) referencia os comportamentos suicidários como um processo complexo, que 

vão desde a ideação, comunicada por meios verbais e não-verbais, ao planeamento, à 

tentativa e mesmo à morte. 

Assim, os comportamentos suicidários podem aparecer quando uma pessoa se sente 

incapaz de resolver ou lidar com situações geradoras de stress e ansiedade. Estes sentimentos 

intensificados podem conduzir a ideias que levam à vontade de morrer, ideação suicida 

(Gonçalves, Freitas & Sequeira, 2011). 

Ao longo dos tempos várias têm sido as propostas de conceptualização de suicídio, 

com perspetivas teóricas diferentes. Kalina e Kivadloff citados por Kovacs (1992) referem 

que esta problemática reporta já à Grécia antiga, altura em que não era considerado um ato 

condenável, desde que se justificassem as razões para cometê-lo. 

A aceitação do suicídio está diretamente ligada com a evolução da sociedade e os 

aspetos ligados à cultura e à visão moral. Venco & Barreto (2010) indicam que hoje em dia o 

suicídio está inserido no campo dos transtornos mentais, diretamente relacionado com a 

psicopatologia, mas correlacionado com outros fatores. 
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Existe, portanto, dificuldade na definição dos conceitos relacionados com o suicídio e 

os comportamentos suicidários, Moreira (2008) defende que importa clarificar algumas 

formas distintas destes comportamentos nomeadamente: ideação suicida, tentativa de 

suicídio, parasuicídio e suicídio. 

A ideação suicida é considerada um sinal de alerta para o suicídio, é um forte 

indicador para o risco de suicídio pelo que importa clarificar a sua conceptualização. Para 

Borges & Werlang (2006) a ideação suicida diz respeito ao pensamento ou ideia suicida. 

Refere-se aos desejos, atitudes e planos que o indivíduo tem para por termo à sua própria 

vida. 

Assim, a ideação suicida diz respeito ao ato sucedido ao de se matar a si próprio. 

Ramos (2017, p.2) refere que: “Acaba por surgir como a representação mental através de 

pensamentos e cognições, sobre como acabar com a própria vida”. 

Numa revisão de literatura, Pereira & Cardoso (2015) apontam para vários estudos 

que abordam o facto da ideação suicida se correlacionar com distúrbios da personalidade, 

depressão, ansiedade e existência de automutilação. 

Pode dizer-se que o facto de haver uma ideação suicida, não significa 

obrigatoriamente passar ao suicídio, embora este seja considerado um indicador para o 

suicídio propriamente dito. Desta forma a ideação suicida pode ser vista como um estádio 

preliminar, que precede uma tentativa de suicídio (Gonçalves, 2014). 

De acordo com Gonçalves (2014) existem determinadas caraterísticas da 

personalidade, vulnerabilidades ou predisposição das pessoas que estão associadas aos 

comportamentos suicidários e consequentemente risco. 

No PNPS (2013-2017) é referido que no desempenho da sua atividade profissional, 

alguns militares da GNR apresentem sentimentos de solidão e angústia, assim como 

dificuldades em lidar com estes sentimentos e adquirir mecanismos que lhes permitam 
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ultrapassá-los de forma saudável. Assim, o conhecimento e a identificação adequada dos 

fatores de risco são essenciais para que seja possível uma avaliação e intervenção adequadas 

na prevenção dos comportamentos suicidários (Ramôa, A. F. A. S., Soares, C., Castanheira, 

J., Sequeira, J., Fernandes, N. & Azenha, S., 2017). 

Além disso quando analisamos de forma generalizada os fatores de risco e de proteção 

associados aos comportamentos suicidários, verificamos que os primeiros dizem respeito 

sobretudo a caraterísticas relacionadas com o indivíduo, enquanto os segundos se localizam 

mais na comunidade e na qualidade dos recursos ao nível dos serviços de saúde. A prevenção 

do suicídio passará efetivamente pelo reforço dos fatores protetores e pela redução dos 

fatores de risco ou vulnerabilidade como por exemplo casos de divórcio e maior absentismo 

por doença. 

Os fatores protetores  

Estes, dizem respeito ao conjunto de caraterísticas e ou circunstâncias, que quando 

existentes ou reforçadas podem ser associadas a prevenção de comportamentos suicidários 

(Gonçalves, 2014). 

A OMS (2016) identifica alguns fatores protetores como sendo: o apoio da família, de 

amigos e outros relacionamentos significativos, crenças religiosas, culturais e étnicas, 

envolvimento na comunidade, uma vida social satisfatória, integração social como sendo 

através do trabalho e do uso construtivo do tempo de lazer e o acesso aos cuidados de saúde 

mental. 

Os fatores protetores funcionam como um conjunto, não podendo ser identificados 

isoladamente, estas condições reduzem ou atenuam a probabilidade de suicídio, funcionando 

como um escudo protetor contra os impulsos suicidas (Gonçalves, 2014) e (Ramos, 2017). 

Gonçalves (2014) refere ainda que a resiliência e a capacidade de responder 

adequadamente a acontecimentos de vida adversos, ou seja, realizar transições saudáveis, são 
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situações identificadas a nível de determinados estudos como importantes fatores de proteção 

contra o suicídio. 

Os fatores de risco ou vulnerabilidade 

  Quando um conjunto de fatores negativos estão presentes num determinado indivíduo, 

verifica-se uma maior probabilidade de comportamentos suicidários ou autolesivos (PNPS, 

2013-2017). 

De entre a literatura consultada emergem alguns fatores mais evidentes destacados 

como sendo os principais a influenciar os comportamentos suicidários nomeadamente: a 

existência de psicopatologia, a ideação suicida, história de tentativas de suicídio, 

desesperança e falta de projetos de vida, quadros ansiosos, acontecimentos de vida negativos, 

fraco suporte social e familiar, padrões de vinculação inseguros, stress e depressão, 

disponibilidade do método suicida (Gonçalves, 2014), (OMS, 2006), (Ramos, 2017). 

No entanto além dos fatores de risco existem também alguns sinais que embora não 

com a mesma intensidade deverão ser alvo de atenção, pois são indicadores de que algo não 

está bem, nomeadamente: a falta de preocupação com o bem estar pessoal, a mudança nos 

padrões socias, a baixa produtividade no trabalho ou na escola, as alterações do sono e do 

apetite, preocupações com temas sobre morte e violência, alterações súbitas de humor depois 

da depressão e aumento repentino da promiscuidade (Pleno, 2008). 

O Center of Disease Control and Prevention enumera alguns fatores que podem causar 

risco associado a suicídio: 

 História familiar de maus tratos na infância 

 História familiar de suicídio 

 Tentativas de suicídio anteriores 

 História de transtornos mentais (Gonçalves, 2014) 
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O PNPS (2013-2017) identifica já alguns grupos que são considerados com maior 

risco, sobre os quais deverá incidir um maior investimento ao nível da prevenção. As forças 

de segurança são já um alvo desta intervenção e o plano evidencia algumas medidas que 

devem ser tidas em conta no exercício da profissão destes elementos. 

As forças de segurança de um país são as organizações que têm como principal 

responsabilidade proteger e garantir a lei, a ordem e a segurança pública. 

No nosso país as principais forças de segurança são a Guarda Nacional Republicana, a 

Polícia de Segurança Pública, a Polícia Marítima e a Corpo da Guarda Prisional. 

Em Portugal faz-se ainda a distinção entre forças de segurança, serviços de segurança e 

polícia. 

A Guarda Nacional Republicana está incluída nas forças de segurança, uma vez que é um 

organismo público, armado, utiliza uma farda ou uniforme, tem uma organização e hierarquia 

de modelo próximo ao militar, e são responsáveis pelo policiamento preventivo e ostensivo. 

A Guarda Nacional Republicana é uma força de segurança de natureza militar, constituída 

por militares organizados num corpo especial de tropas e dotada de autonomia administrativa, 

com jurisdição em todo o território nacional e no mar territorial (www.gnr.pt). 

Objetivos e Pertinência da Presente Investigação  

A pertinência surge tendo em conta a minha própria condição de militar da Guarda 

Nacional Republicana; o interesse pelo tema que me levou a efetuar uma dissertação no 

âmbito do Mestrado em Psicologia Clinica; o aumento de suicídios nas forças de segurança e 

por último a necessidade e importância de identificar quais os fatores de vulnerabilidade e 

potenciar os fatores de proteção que possam contribuir para implementar estratégias de 

combate e prevenção do suicídio neste contexto profissional. 

http://www.gnr.pt/
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a) No presente estudo, pretendemos verificar se o suporte social e familiar tem um efeito 

moderador na relação do stress sobre a ideação suicida nos militares da Guarda Nacional 

Republicana.  

Metodologia 

Participantes 

  Participaram voluntariamente 204 militares de um universo de 386, ou seja 53%, com 

idades entre os 19 e os 54 anos (M=39.5; DP=7.4), em que 193 são do sexo masculino, ou 

seja 94.6% da amostra e 11 são do sexo feminino, que equivale a 5.4%. Estes militares 

encontravam-se na qualidade de disponíveis e efetuam serviço operacional (comando, 

secretaria e patrulhamento) nos Destacamentos Territoriais do Comando Territorial de 

Bragança da Guarda Nacional Republicana. 

Instrumentos  

 Questionário de dados sociodemográficos com as variáveis: idade, sexo, estado civil, 

residência, habilitações, existência de descendentes, graduação, tipo de serviço e 

remuneração;  

 Escala de Satisfação com o Suporte Social e Familiar (ESSS), constituída por 15 itens 

cotados de 1 a 5, em que 1 corresponde a (concordo totalmente) e 5 a (discordo 

totalmente) que se distribuem por quatro fatores e foi adaptada para a população 

portuguesa por (Ribeiro, 1999). 

O primeiro fator, “satisfação com amigos” (SA), mede a satisfação com as 

amizades/amigos que inclui cinco itens (itens 3, 12, 13, 14, 15) que têm uma 

consistência interna de 0.83. 
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O segundo fator, denominado “intimidade” (IN), mede a perceção da existência de 

suporte social íntimo. Inclui quatro itens (itens 1, 4, 5, 6) que têm uma consistência 

interna de 0.74. 

O terceiro fator, denominado “satisfação com a família”(SF), mede a satisfação com o 

suporte social familiar existente. Inclui três itens (itens 9, 10, 11), que têm uma 

consistência interna de 0.74. 

O quarto fator, denominado “atividades sociais” (AS), mede a satisfação com as 

atividades sociais que realiza. Inclui três itens (itens 2, 7, 8) que têm uma consistência 

interna de 0.64. 

A escala total mostra uma consistência interna de 0.85. 

A nota total da escala resulta da soma da totalidade dos itens. A nota de cada 

dimensão resulta da soma dos itens de cada dimensão ou sub-escala. 

A nota para a escala total pode variar entre 15 e 75 e à nota mais alta corresponde uma 

perceção de maior suporte social. 

 O Questionário de Comportamentos Suicidários (QCS–R), instrumento, desenvolvido 

por Osman, Bagge, Gutierrez, Konick, Kopper e Barrios (2001), consiste num breve 

questionário de auto-resposta constituído por quatro itens de resposta múltipla. Estes 

itens permitiram medir quatro indicadores clínicos importantes para a avaliação do 

risco de suicídio: Os itens são: “Já alguma vez pensou em matar-se ou tentou matar-

se?” , cotado de 1 a 6, em que 1 corresponde a (nunca) e 6 a (Tentei matar-me e 

esperava mesmo morrer), que permite avaliar a ideação/tentativas anteriores de 

suicídio; “Com que frequência pensou matar-se no último ano?”, cotado de 1 a 5, em 

que 1 corresponde a (nunca) e 5 a (muito frequentemente), que permite avaliar a 

ideação recente; “Já alguma vez disse a alguém que iria suicidar-se ou que poderia vir 

a suicidar-se?”, cotado de 1 a 5, em que 1 corresponde a (não) e 5 a (sim, mais do que 
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uma vez, e queria realmente fazê-lo), que permite avaliar a comunicação de intenção 

suicida; “Qual a probabilidade de poder vir a tentar suicidar-se um dia?”, cotado de 0 

a 6, em que 0 corresponde a (nunca) e 6 a (muito provável), que permite avaliar a 

probabilidade futura de vir a cometer uma tentativa de suicídio. Na versão original o 

valor de alfa de Cronbach foi de 0.76. A versão portuguesa (Campos et al., 2013) 

relevou-se adequada do ponto de vista psicométrico. 

 A Escala de stress em contexto policial (ESCP), esta escala foi concebida por 

McCreary & Thompson (2006) e adaptada e validada para a população portuguesa por 

Gonçalves (2004) e Moderno (2012). 

Pode-se consignar que o questionário ESCP é bastante consistente, pelo facto de o 

Alfa de Cronbach do referido instrumento ser elevado (α=0.972).  

Esta escala é constituída por um total de 65 questões, podendo ser classificadas numa 

escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a (não me causa pressão) e 5 a (causa-me 

demasiada pressão). A nota total da escala resulta da soma dos diferentes itens e pode 

variar entre 65 e 325. 

Procedimentos 

Os participantes foram convidados a colaborar no estudo após um prévio contato e de 

seguida foi-lhes apresentado o consentimento informado tendo os que acederam a participar 

ficado na sala de instrução e de forma livremente iniciado a contribuição para a recolha de 

dados. Os que não quiseram participar abandonaram de imediato a respetiva sala. 

  Os militares começaram por preencher um questionário sociodemográfico;  

 Aplicação da Escala de Satisfação com o Suporte Social e Familiar (ESSS); 

 Aplicação do Questionário Comportamentos Suicidários (QCS-R); 

 Aplicação da Escala de Stress em Contexto Policial (ESCP). 
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Estatística de dados  

Para tratamento estatístico recorremos ao Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 24, utilizando também a estatística descritiva. Para o modelo de moderação do 

suporte social e familiar sobre a ideação suicida e do stress em contexto policial com efeitos 

diretos sobre os comportamentos suicidários ou de ideação suicida recorremos ao software 

AMOS (Versão 20.0 IBM Inc, Chicago, IL). 

Considerações Éticas  

O projeto da dissertação da qual a presente investigação faz parte foi entregue à 

direção de curso e instruído ao conselho de ética, tendo sido aprovado com o parecer 44/2017 

de 08/09/2017 (Doc. 35/CE/2017). Os participantes foram informados que as respostas eram 

confidenciais e que a colaboração era livre e voluntária, podendo os participantes desistir a 

qualquer momento sem que daí adviessem quaisquer consequências. 

Resultados  

Foi avaliado um modelo causal do stress em contexto policial com efeitos diretos 

sobre os comportamentos suicidários ou de ideação suicida, moderado pelo suporte social e 

familiar. A significância dos coeficientes de regressão foi avaliada após a estimação dos 

parâmetros pelo método da máxima verosimilhança implementado no software AMOS 

(Versão 20.0 IBM SPSS Inc, Chicago, IL). A significância dos efeitos diretos, indiretos e 

totais foram avaliados com testes Z como descrito em Maroco (2010). A significância do 

efeito da variável stress em contexto policial sobre os comportamentos suicidários foi 

avaliado em 3 níveis do suporte social e familiar (< Média – D.Padrão; Entre Média ± 

D.Padrão e > Média + D.Pdrão) representado pelo nível baixo, médio e elevado de suporte 

social. O modelo final vem apresentado abaixo no gráfico 1.   
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Gráfico 1 – Modelo de Moderação do Suporte Social e Familiar sobre a Ideação Suicida 

 

 

 

 

 

 

 

A variável ESCP – stress em contexto policial – apresentou um efeito direto de 1.411 

(Z=6.270; p<0.001), a variável ESSS – suporte social e familiar – apresentou um efeito direto 

de 0.578 (Z=3.307; p<0.001) e um efeito de moderação entre as duas variáveis de -1.12 (Z=-

5.393; p<0.001).  

O efeito de interação entre o stress em contexto policial e o suporte social e familiar 

foi decomposto para três níveis de suporte familiar. O efeito do stress em contexto policial é 

significativamente mais pronunciado em militares com suporte social e familiar baixo 

(b=0.346; t=3.828; p<0.001) e intermédio em militares com suporte social e familiar médio 

(b=0.102; t=3.031; p=0.003), mas sem efeitos significativos em militares com suporte social 

e familiar elevado (b=-0.011; t=0.343; p=0.734); demonstrando que os militares que tenham 

stress elevado, mas com suporte social elevado, vêm moderado (diminuído) os seus níveis de 

ideação suicida.   
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Gráfico 3 – Efeito do stress em contexto policial sobre a ideação suicida em três níveis 

de suporte social e familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

Em Portugal, apesar da importância do tema Stress Ocupacional nas Forças de 

Segurança, ainda escasseiam os estudos e consequentemente o conhecimento sobre as 

caraterísticas e exigências desta profissão. O papel das Forças de Segurança nas sociedades 

ocidentais tem vindo a sofrer uma transformação significativa, refletindo todas as mudanças 

das comunidades bem como modelos sociais e políticos que se baseiam na defesa dos direitos 

individuais dos cidadãos.  

Existem inúmeras causas que contribuem para a consecução do suicídio que 

denominamos de fatores de vulnerabilidade e aqueles que de alguma forma contribuem 

positivamente para a gestão adequada do stress, diminuindo o risco de comportamentos 

suicidários denominados fatores de proteção que reduzem o risco de suicídio e incluem o 

apoio da família; de amigos e de outros relacionamentos significativos; crenças religiosas, 

culturais e étnicas; envolvimento na comunidade; uma vida social satisfatória; integração 
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social como, por exemplo, através do trabalho e do uso construtivo do tempo de lazer e por 

último o acesso a serviços de saúde mental (OMS, 2006). 

É neste sentido que este trabalho pode ser enquadrado, procurando observar os fatores 

protetores e de vulnerabilidade que os militares que revelam ideação suicida relacionada com 

o stress apresentam. 

Assim, através do modelo de mediação do suporte social e familiar sobre a ideação 

suicida e do modelo de moderação do suporte social e familiar sobre a ideação suicida, 

avaliamos em que medida o nível de stress apresenta um efeito direto e mediado em relação 

ao suporte social e familiar. 

No que respeita à verificação do suporte social e familiar como tendo um efeito 

moderado, na relação com o stress sobre a ideação suicida, dando resposta ao objetivo 

principal do estudo, verificou-se que o nível de stress em contexto policial apresenta um 

efeito direto e um efeito mediado pelo nível de suporte social e familiar, sendo ambos 

estatisticamente significativos. A estes resultados associam-se os obtidos por Vasconcelos 

(2000), que refere a existência de uma relação entre o envolvimento familiar e o stress 

relacionado com o trabalho policial. Também Burke & Mikkelsen (2005), apontam para 

situações causadoras de stress que derivam da natureza do tipo de trabalho policial e acabam 

por ter implicações na vida pessoal e familiar. Num estudo de Moderno (2012), verifica-se 

também que o stress em contexto policial é significativamente mais pronunciado em militares 

que apresentam dificuldade em conciliar o trabalho e a família. 

Em 2016, a OMS identifica nos militares das Forças de Segurança, o apoio da família, 

dos amigos e outros relacionamentos, como um fator protetor em relação aos 

comportamentos suicidários. 
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Conclusão 

A realização deste trabalho vem mais uma vez afirmar a preponderância da 

investigação no âmbito do suicídio, nomeadamente ao nível das Forças de Segurança. Como 

nota final propõe-se a criação de gabinetes de proximidade para apoio psicológico que 

monitorizem a aplicação de planos de prevenção e reajustamento de práticas profissionais que 

melhoram o bem-estar dos militares, permitindo que cada Comando da Guarda possa em 

contexto de saúde no trabalho identificar possíveis condições de risco e necessidades de 

intervenção atempada para prevenir situações patológicas ou desgastantes, que possam 

potenciar a ideação suicida ou até o próprio suicídio.   

Na minha perspetiva os militares lidam de forma diária com um sentimento de 

ineficácia da justiça, que provoca uma grande desmotivação e revolta. Ademais, as próprias 

reestruturações que a GNR tem sofrido acarretam grandes transtornos para os militares e para 

as suas famílias, principalmente pelo fato de, por vezes, haver necessidade de serem 

transferidos para outras unidades bastante distantes dos seus locais de origem. Todas estas 

adversidades causam um grande desgaste físico e psicológico, instabilidade e desânimo nos 

militares, o que leva a um aumento do descontentamento e dos níveis de stress. 
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Resumo 

 

O principal objetivo do estudo consiste em elaborar um escalonamento de magnitudes de 

eventos stressantes, para o qual se utilizou uma amostra de 204 militares de um universo de 

386, ou seja 53%, com idades entre os 19 e os 54 anos (M=39.5; DP=7.4), em que 193 são 

do sexo masculino, ou seja 94.6% da amostra e 11 são do sexo feminino, que equivale a 

5.4%. Estes militares efetuam serviço operacional (comando, secretaria e patrulhamento) nos 

Destacamentos Territoriais do Comando Territorial de Bragança da Guarda Nacional 

Republicana. 

Os resultados mostraram que os dois métodos psicofísicos utilizados (estimação de 

magnitude numérica e estimação de magnitude de comprimentos de linhas) se apresentaram 

concordantes, que o evento que provoca mais stress é “remuneração inadequada” e o evento 

que provoca menos stress é “recursos humanos insuficientes”.  

Os dois métodos de estimação de magnitudes revelaram-se úteis e eficazes, permitindo medir 

variáveis qualitativas de forma métrica.  

 

Palavras-chave: eventos stressantes, psicofísica, estimação de magnitudes. 
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Abstract 

The aim of this study was to elaborate a magnitude scale of stressful events in the Territorial 

Command of Bragança of the Republican National Guard. 

The study was performed on a sample of 204 military from a universe of 386 (representing a 

value of 53%) with ages ranging between 19-54 years old (M=39.5; SD=7.4). From the 

sample, 193 were male (a value of 94.6%) and 11 female (5.4%). 

These military are responsible for the operational and service patrol in the Territorial 

Command of Bragança for the Republican National Guard. 

The results showed that the two psychophysical methods used were concordant, being 

“inadequate remuneration” the event that causes the highest stress and “insufficient human 

resources” the event that causes less stress. 

The two used methods for the magnitude estimation showed to be useful and efficient in 

order to allow the measuring of qualitative variables with a metric base. 

 

 

Keywords: stressful events, psychophysics, estimation of magnitudes. 
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Identificação de eventos stressantes e grau de magnitude percebida desses eventos 

vivenciados pelos militares da Guarda Nacional Republicana durante a sua missão. 

 

       No presente estudo os objetivos consistem em elaborar um escalonamento de magnitude 

de eventos stressantes nos militares da Guarda Nacional Republicana e verificar a razão de 

proporcionalidade entre os eventos stressantes. 

       Para tal vão ser utilizados dois métodos psicofísicos, o método psicofísico de estimação 

de magnitude numérica e o método psicofísico de estimação de magnitude de comprimentos 

de linha. 

       Estes métodos de estimação de magnitudes constituem uma mais valia, uma vez que 

permitem obter a ordenação, a diferença, e ainda, as razões entre os graus de severidade de 

eventos stressantes (Sousa, Kamizaki, & Silva, 2000). 

       São diversas as áreas que têm utilizado estes dois métodos psicofísicos com sucesso, 

possibilitando desta forma uma quantificação de variáveis sociais e/ou clínicas que antes 

seriam avaliadas meramente de forma qualitativa. Este desenvolvimento denomina-se de 

Psicofísica Social e/ou Clínica (Sousa, 2000). 

O método de estimação de magnitude mostra-se suficientemente produtivo ao ponto de 

desencadear um aumento exponencial da investigação nesse domínio. Estão entre estes os 

estudos aplicados às opiniões, ao prestígio social, à gravidade dos quadros clínicos ou ainda 

às emoções. Assim, trata-se de um método subtil de ultrapassar a impossibilidade de produzir 

afirmações de grandeza que vão para além do “maior do que” e do “menor do que”, pela 

aplicação de juízos de razão (Cardoso, 2008). 

Além disso, são vários os estudos que têm demonstrado que os métodos psicofísicos 

como, o método de estimação de magnitude numérica e estimação de magnitude de 

comprimentos de linha são muito fáceis de serem aplicados e requerem menos explicações e 
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treinos, nomeadamente, em contextos clínicos. Muitos destes métodos e a lei psicofísica têm 

sido usados por alguns pesquisadores em enfermagem com o objetivo de determinar um 

índice de respostas ou de conceitos subjetivos dos enfermeiros e clientes. Alguns 

investigadores na área de enfermagem têm descoberto a robustez e o rigor da metodologia 

psicofísica para determinar medidas em nível de razão de conceitos subjetivos como dor e 

ansiedade, por exemplo (Sousa, 2000).  

Stevens realizou duas afirmações categóricas. A primeira afirma que “qualquer contínuo 

pode ser emparelhado a qualquer outro contínuo” e a segunda afirma que “os procedimentos 

que envolvem emparelhamentos ou estimativas de magnitudes numéricas (estimação de 

magnitudes ou produção de magnitudes) são meramente casos especiais do emparelhamento 

intermodal” (Kamizaki, Sousa & Silva, 1998).   

Num estudo realizado por Sousa, Kamizaki e Silva (2000) foram utilizados os métodos 

psicofísicos de estimação de magnitude numérica e de estimação de magnitude de 

comprimentos de linha para avaliar o reajustamento social associado a diferentes eventos de 

vida. Foi possível concluir que independentemente do método psicofísico utilizado existiam 

eventos que foram considerados de menor reajustamento social e outros que foram 

considerados de maior reajustamento social. Ou seja, as ordenações por posições 

provenientes das estimativas realizadas através de cada um dos métodos apresentaram-se 

fortemente concordantes.  

A competitividade e a pressão constante são caraterísticas da evolução da sociedade. A 

nível profissional as empresas adotaram novos modelos de gestão mais eficazes, que visam 

sobretudo melhores resultados de produção e status no mercado. 

O stress profissional surge como uma das principais consequências deste contexto, 

estando o trabalhador em constante exposição a estes fatores, terá obviamente dificuldade em 
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responder de forma ativa e adequada às exigências, mantendo a capacidade simultânea de 

equilíbrio emocional e psicológico (SPMT, 2013). 

Num estudo de 2010, Duran M. M.  define stress laboral como: “…um desequilíbrio 

percibido entre las demandas laborales y la capacidad de control, aspiraciones de la persona y 

la realidad de sus condiciones de trabajo que generan y una reáccion individual congruente 

con la percepción del estressor laboral.” 

Neste sentido, o estudo do stress organizacional tem contribuído para a identificação de 

aspetos laborais que possam ser considerados geradores de pressão para a maioria dos 

trabalhadores. Ao identificar-se essa origem, há necessidade de desenvolver estratégias que 

permitam prevenir os seus efeitos nocivos, com vista ao aumento de performance da 

organização (Cardoso, 2010). 

As estatísticas revelam que em 2005, 20% dos trabalhadores da união europeia acreditava 

que a sua saúde estava em causa devido a riscos associados ao trabalho e ao stress laboral 

(SPMT, 2013). 

O stress relacionado com o trabalho é usualmente designado por “stress laboral” ou 

“stress profissional”, resultando da interação das condições oferecidas no trabalho com as 

caraterísticas de cada trabalhador. 

As situações de stress advêm, portanto da capacidade que cada trabalhador tem para se 

adaptar às condições, competências, necessidades e potencialidades oferecidas pelo seu local 

de trabalho (SPMT, 2013). 

Sadir e Lipp (2009) referem que quando um indivíduo se introduz no mercado de 

trabalho, cria outras variáveis que acabam por interferir na relação stress/trabalho, ou seja, 

cria expetativas e motivações de acordo com os seus objetivos pessoais e que de alguma 

forma poderão entrar em conflito com os valores da entidade patronal. 
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O stress no trabalho gera uma série de consequência negativas na produtividade, 

motivação, satisfação e compromisso laboral do trabalhador. 

No entanto, algumas mudanças no âmbito organizacional podem conduzir a resultados 

benéficos, para o indivíduo e para a instituição, optando por avaliar as necessidades dos 

trabalhadores, apostando numa política de promoção da saúde, melhorando assim a eficácia e 

eficiência das intervenções (Murta & Tróccoli, 2004). 

A atividade profissional dentro das forças de segurança é considerada uma das ocupações 

mais stressantes do mundo (Dantzer, 1987). 

O elemento das forças de segurança está constantemente num estado de alerta e de 

pressão, que segundo Lima (2002) faz com que esta profissão seja considerada, talvez a mais 

complexa da atualidade. 

Diariamente os elementos das forças de segurança, pela natureza da sua atividade, estão 

expostos a riscos inerentes à sua profissão, nomeadamente o trabalho por turnos, excesso de 

horas de trabalho, risco de vida do próprio e dos outros (Afonso & Gomes, 2008). 

 As restruturações  efetuadas pela Guarda Nacional Republicana provocam transtornos 

para os militares e para as suas famílias, sobretudo causadas pelas necessidades de 

transferências para outros locais (Alves, 2011). Estas adversidades contribuem para um 

aumento do descontentamento e dos níveis de stress. 

No entanto, estudos mais recentes apresentam outros resultados, de acordo com Pleno 

(2008), as principais fontes de stress na Guarda Nacional Republicana não têm a ver com a 

especificidade da profissão, como por exemplo lidar com acontecimentos que poderão 

colocar as vidas dos profissionais e as de terceiros em perigo, causar mazelas à integridade 

física, nem com situações desgastantes e difíceis de resolver em que haja necessidade de 

recorrer ao uso da força para diminuir conflitos ou em que tem de se lidar com a 

agressividade dos sujeitos. Aquelas causas estão mais relacionadas com interesses de índole 
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pessoal e com o bem-estar dos militares, como é o caso da remuneração ser considerada 

insuficiente, de as instalações não oferecerem as condições desejáveis, de existir uma carga 

horária excessiva, de os recursos financeiros e humanos serem escassos e de ser difícil 

conciliar o trabalho com a vida pessoal.  

Na perspetiva de Gonçalves e Neves 2010, os fatores indutores de stress nas forças de 

segurança podem ser agrupados em diversas categorias, sendo a principal relacionada com o 

tempo de duração dos agentes indutores. 

Assim falamos de stressores crónicos, como por exemplo a qualidade das relações no 

trabalho, a organização e o papel que cada elemento desempenha dentro da instituição e os 

stressores agudos que dizem respeito às mudanças e às transferências no trabalho e na 

carreira. 

Relativamente a problemas de saúde, Lennings (1997) refere que os elementos das forças 

de segurança têm taxas mais altas de doenças do coração, úlceras, suicídio e divórcio, do que 

a população em geral. 

Em 2003, Bishop, D. G., Enkelmann, H. C., Tong, E. M., Why, Y. P. & Diong S. M.  

testaram o modelo de exigências em elementos das forças de segurança do sexo masculino 

com a função de patrulheiros, tendo verificado que elevados níveis de exigência no trabalho e 

baixo controlo pelo indivíduo afetam negativamente a pressão arterial e estão associados com 

a hipertensão. 

Segundo Lima 2008 a saúde dos elementos das forças de segurança é afetada uma vez 

que as funções que desempenham são efetuadas com insuficiência, precariedade ou 

deterioração. Uma incorreta utilização dos meios disponíveis implica maior taxa de 

sinistralidade, o que trás consequências nefastas para o bem-estar dos agentes. 

Quando monitorizado em termos de morbilidade e mortalidade individual, o custo das 

doenças relacionadas com o stress em elementos das forças de segurança torna-se elevado, 
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sendo que conduz à redução da produtividade, absentismo por doença e aposentadoria 

precoce. 

Objetivos e Pertinência da Presente Investigação 

Pretendeu-se elaborar um escalonamento de magnitudes de eventos stressantes nos militares 

da Guarda Nacional Republicana; comparar dois métodos psicofísicos, ou seja, o método de 

estimação de magnitude numérica e o método de estimação de magnitude de comprimentos 

de linhas. 

A pertinência consiste em apurar e perceber quais os eventos ou situações que provocam mais 

ou menos stress nos militares do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana. 

Metodologia 

Neste estudo foram selecionados e avaliados 10 dos 20 eventos que podem causar mais 

stress nos militares da Guarda Nacional Republicana na atividade operacional e que 

resultaram do estudo efetuado por Moderno, J. (2012), através de métodos psicofísicos de 

estimação de magnitude numérica e estimação de magnitude de comprimentos de linhas. 

Listagem de eventos stressantes, Moderno, J. (2012) 

Neste estudo foram elaboradas duas escalas, a estimação de magnitude numérica para 

eventos stressantes nos militares da Guarda Nacional Republicana e a estimação de 

magnitude de comprimentos de linha para eventos stressantes nos militares da Guarda 

Nacional Republicana, em que ambas tinham descriminados 10 eventos, como: “ 1º recursos 

humanos insuficientes”; “ 2º horários prolongados”; “ 3º deficiente apoio e proteção ao 

policia”; “4º excesso de burocracia”; “5º passar mais horas no trabalho do que em casa”; “6º 

falta de tempo para a vida pessoal”; “7º conciliar a profissão e família”; “8º remuneração 

inadequada”; “9º haver discriminação e favoritismos encobertos”; “10º falta de apoio dos 

superiores”. 
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Participantes 

      Participaram livremente 204 militares de um universo de 386, ou seja 53%, com idades 

entre os 19 e os 54 anos (M=39.5; DP=7.4), em que 193 são do sexo masculino, ou seja 

94.6% da amostra e 11 são do sexo feminino, que equivale a 5.4%. Para o estudo de 

Estimação de Magnitudes de comprimentos de linha selecionaram-se aleatoriamente 50 

militares destes 204, para concordância dos resultados. Após o esclarecimento dos objetivos e 

procedimentos do estudo os participantes aceitaram e livremente, colaboraram. 

Instrumentos 

       Foram apresentadas duas folhas com as instruções relativas à utilização de cada método 

psicofísico, cada uma continha uma lista de 10 eventos stressantes para os militares da GNR 

que resultaram de um estudo de Moderno, J. (2012), caneta e fita métrica. 

Procedimentos 

    Fase 1 

              Todos os participantes (204) efetuaram um treino da perceção de atribuição de 

números para a estimação de magnitude numérica, já para a atribuição de comprimentos, só 

os 50 que foram escolhidos de forma aleatória é que efetuaram treino para a estimação de 

comprimentos de linha. Neste treino os militares atribuíam uma numeração (estimação 

numérica) e depois puxavam uma fita métrica com a parte que não contém a numeração, 

virada para eles, até um determinado comprimento (estimação de comprimentos de linha) que 

lhes parecesse o mais aproximado da numeração que anteriormente tinham atribuído àquele 

evento stressante. 

Fase 2 

              No método de estimação de magnitude numérica a função dos participantes foi 

assinalar um número em cada evento stressante tendo para comparação um evento “recursos 
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humanos insuficientes”, a que por convenção foi atribuído um valor de 50 cm de contributo 

para stress. 

       Dessa forma pretendia-se saber quanto consideravam que os comportamentos que se 

encontravam listados na respetiva tabela valiam em termos de contributos para stress. 

       Se considerassem que valiam o dobro deveriam registar 100, se considerassem que 

valiam metade deveriam atribuir o valor de 25, se considerassem que valia o triplo deveriam 

atribuir o valor de 150, se considerassem que valia 100 vezes mais deveriam responder 5000, 

se considerassem que valiam apenas um pouco mais de stress (51) ou um pouco menos (49), 

deveriam atribuir a proporção respetiva. Não havia limites para as estimações, desde que 

fossem realizadas em proporção. 

Fase 3 

       No segundo método a função dos participantes, foi perante os mesmos eventos de stress 

atribuir um determinado comprimento a cada evento, indicando na fita métrica e tendo 

sempre como referência um estímulo padrão. 

       Para comparação, por convenção atribuiu-se o valor de 50cm de contributo para stress a 

recursos humanos insuficientes. Portanto relativamente a esse evento pretendeu-se saber 

quanto consideravam que os eventos que se encontravam listados na respetiva tabela valiam 

em termos de contributos para stress. 

       Se considerassem que valiam o dobro, deveriam indicar na fita métrica, do lado não 

numerado da mesma, um local que lhe parecesse corresponder ao dobro (100 cm), se 

considerassem que valia apenas um pouco mais de stress ou um pouco menos, deveriam 

atribuir a proporção respetiva, tal como no exercício anterior. Não havia limites para as 

estimações, desde que fossem realizadas em proporção. 
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       As instruções dadas para os participantes, independentemente do método psicofísico 

utilizado, requeriam que os julgamentos fossem realizados em função do grau de magnitude 

que cada um atribuiu a cada evento stressante. 

       O estudo foi realizado em salas de instrução militar, sendo que o instrumento era 

entregue, de seguida os participantes eram esclarecidos sobre qualquer dúvida e 

posteriormente recolhido. Todos os julgamentos foram realizados de forma individual. 

Os participantes assinaram um consentimento informado que foi fornecido a todos por 

forma a dar conhecimento da investigação que se pretende realizar assim como dos 

procedimentos e questões éticas e confidenciais que foram asseguradas, onde deram 

livremente o seu consentimento para participar no estudo.  

Estatística de dados 

     Após o preenchimento de todos os questionários iniciou-se a transcrição dos valores 

obtidos para uma folha de Excel no sentido de se proceder às análises estatísticas pertinentes 

para futura interpretação dos resultados.  

            Inicialmente, os julgamentos foram inseridos no Excel e transformados em logaritmos 

de base 10 com o intuito de obter uma base de dados paramétrica, ou seja, transformar as 

progressões geométricas em aritméticas, possibilitando assim trabalhar com medidas 

aritméticas. A partir destes valores foi calculada a média da estimação de magnitude 

numérica (MEN) e a média da estimação de magnitude de comprimentos de linha (MCL) no 

sentido de verificar a sua concordância e o valor de correlação entre os dois julgamentos, ou 

seja, a estimação de magnitude numérica e a estimação de magnitude de comprimentos de 

linha. 

Assim, no sentido de efetuar um escalonamento dos eventos stressantes, foi calculada a 

média conjunta (MEN+MCL) e ainda a transformação desse valor em antilogaritmo com o 

intuito de perceber melhor as diferenças proporcionais entre os eventos stressantes.  
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Considerações Éticas 

O projeto da dissertação da qual a presente investigação faz parte foi entregue à direção de 

curso e instruído ao conselho de ética, tendo sido aprovado com o parecer 44/2017 de 

08/09/2017 (Doc. 35/CE/2017). Os participantes foram informados que as respostas eram 

confidenciais e que a colaboração era livre e voluntária, podendo os participantes desistir a 

qualquer momento sem que daí adviessem quaisquer consequências.  

Resultados 

Após as análises estatísticas realizadas foi possível verificar que na tarefa de correlação 

(figura 1), a concordância entre o método de estimação de magnitude numérica e de 

magnitude de comprimentos de linha apresentou um valor próximo de 1 (0.99).  

 

 Figura 1. Concordância entre EN e CL  

Pela interpretação do quadro 1 e tendo por base a média conjunta dos dois métodos de 

estimação de magnitude, verificou-se que o evento “remuneração inadequada” ocupa a 

posição superior no escalonamento, apresentando um valor médio de 2.31. Por sua vez o 

evento “recursos humanos insuficientes” ocupa a posição base desse mesmo escalonamento, 

apresentando um valor médio de 1.69. No que diz respeito à razão de proporcionalidade dos 
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eventos, observou-se que o evento “remuneração inadequada” é 4.09 vezes mais stressante 

do que o “recursos humanos insuficientes”.  

Tabela 1 - Médias conjuntas e razões de proporcionalidade dos métodos de estimação de 

magnitude 

Eventos stressantes Média Conjunta 

(MEN+MCL) 

Anti Log 

(EMN) 

 

Raz. Prop. 

(Grau 

Gravidade) 

Remuneração inadequada 2,31 204,9 4,09 

Excesso de burocracia 2,17 150,4 3,00 

Haver discriminação e 

favoritismos encobertos 

2,16 145,7 2,91 

Deficiente apoio e proteção 

ao polícia 

2,13 137,8 2,75 

Passar mais horas no 

trabalho do que em casa 

2,12 134,5 2,69 

Falta de apoio dos 

superiores 

2,11 131,1 2,62 

Falta de tempo para a vida 

pessoal 

2,08 120,6 2,41 

Conciliar a profissão e 

família 

2,03 109,3 2,18 

Horários prolongados 1,97 95,0 1,90 

Recursos humanos 

insuficientes 

1,69 50 1 
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Discussão 

O valor obtido próximo de 1 na tarefa de correlação, permite comprovar a lei de Stevens 

que afirma que os resultados obtidos por um procedimento podem ser usados para predizer os 

resultados obtidos por um procedimento integralmente diferente. Ou seja, a comprovação da 

equivalência entre o expoente empírico (0.99 na tarefa de calibração) e o predito (1.00) 

constitui-se como uma forte evidência da validade do método de estimação de magnitudes e, 

consequentemente, da lei de Stevens.  

       No que respeita ao escalonamento dos eventos stressantes, respondendo ao objetivo geral 

do estudo, foi possível extrapolar que o evento “remuneração inadequada” foi considerado o 

mais stressante, Moderno (2012) verifica que o principal causador de stress diz respeito ao 

vencimento auferido, o qual é considerado inadequado. Logo seguido surge o evento 

“excesso de burocracia”, já o evento “recursos humanos insuficientes” foi considerado o 

menos stressante entre os militares participantes. Além disso, verificou-se uma diferença 

significativa de stress entre o evento topo e o evento base, onde este último ocupa a 10ª 

posição de stress num total de 10 eventos.  

De acordo com Pleno (2008), as principais fontes de stress na GNR, não tem a ver com a 

especificidade da profissão, como por exemplo lidar com acontecimentos que poderão 

colocar as vidas dos profissionais e as de terceiros em perigo, causar mazelas à integridade 

física, nem com situações desgastantes e difíceis de resolver, em que haja necessidade de 

recorrer ao uso da força para dirimir conflitos ou em que tem de se lidar com a agressividade 

dos contendores. Aquelas causas estão mais relacionadas com interesses de índole pessoal e 

com o bem estar dos militares, como é o caso de a remuneração ser considerada insuficiente, 

de as instalações não oferecerem as condições desejáveis, de existir uma carga horária 

excessiva, de os recursos financeiros e humanos serem escassos e de ser difícil conciliar o 

trabalho com a vida pessoal. 
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Em suma, se houver um aumento nos índices de satisfação dos militares, consegue-se uma 

diminuição nos níveis de stress, logrando-se obter uma maior produtividade, sendo este 

resultado benéfico não só para aqueles como também para a instituição (Moderno, 2012). 

Conclusão 

O presente artigo é mais um pequeno estudo que nos permite mostrar que o 

conhecimento metodológico e teórico obtido e desenvolvido no domínio da Psicofísica Social 

e Clínica pode ser aplicado na avaliação de fatores ou estímulos.  

O escalonamento obtido por estimação de magnitude numérica foi relativamente 

distribuído de forma análoga ao escalonamento de magnitude de comprimento de linha, 

permitindo concluir que, independentemente, do método de estimação usado existem 

determinados eventos que são considerados sempre os mais stressantes e outros considerados 

sempre dos menos stressantes. Estes resultados permitem corroborar o estudo supracitado de 

Sousa, Kamizaki e Silva (2000). 

Os procedimentos de estimação de magnitude numérica e de comprimento de linha 

revelaram-se meios para com subtileza ultrapassar as dificuldades que abrangem todas as 

investigações que lidam com variáveis sem métrica física. Apresentam vantagens como a 

facilidade de compreensão e utilização por parte dos sujeitos, baixo custo, possibilidade de 

aplicação individual ou coletiva, o número de participantes pode ser reduzido, não há perda 

de dados e ainda o facto de serem vistos por parte do sujeito como um “jogo”, reduzindo 

desta forma a monotonia e o cansaço, frequentemente, observados noutro tipo de 

procedimentos. Assim, as caraterísticas da metodologia psicofísica refletem a sua excelência 

face a outros métodos mais usualmente usados como, por exemplo, as escalas de Likert.  

É essencial reforçar que os dois métodos utilizados na presente investigação, mais do que 

permitirem escalonar eventos, possibilitam ainda fazer julgamentos de razão. Ou seja, 

perceber quantas vezes determinado evento é superior ou inferior a outro.  
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Por fim, como pista futura, seria pertinente que os resultados obtidos fossem comparados 

entre Comandos Territoriais da Guarda Nacional Republicana, bem como com outras 

instituições e organismos, possibilitando atribuir ao estudo outro nível de importância.  
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