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REFERÊNCIAS:

A Polícia Civil brasileira tem a função de polícia judiciária, ou seja, compete a essa força de
segurança zelar pelo cumprimento da legislação e investigar os crimes cometidos¹. A organização
dos processos de trabalho da Polícia Civil é compreendida como divisão das tarefas, hierarquia,
repartição das atividades e comando³.

Conhecer o contexto de trabalho dos
Policiais Civis de Porto Alegre.

  Estudo qualitativo do tipo exploratório

descritivo. 

   Coleta de dados: Utilizou-se entrevistas com

roteiro semi-estruturado, contendo cinco

questões abertas que remetem a vivência dos

profissionais de segurança pública.

   Realizou-se a análise temática de Minayo,

compondo as três etapas de avaliação: pré-

análise, exploração do material e tratamento

dos dados e interpretação³. 

     Respeitados os preceitos éticos de acordo

com a Resolução 466/2012, aprovado sob o nº

do CAAE: 65391717.1.0000.5347.

  Os resultados analisados permitiram conhecer o contexto de trabalho dos Policiais Civis. Este
conhecimento é fundamental para buscar estratégia para promover a saúde dos policiais a partir das
suas realidades de trabalho e evitar o adoecimento.

1. GONÇALVES, M.C. M. Sofrimentos Policiais: análise psicodinâmica do trabalho em uma delegacia de polícia civil do Distrito Federal.
Universidade de Brasília Instituto de Psicologia Programa de Pós-graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações.Brasília, 2014.
2. MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento. 12ª ed. São Paulo: Hucitec; 2010.    3.   PINTO, LW; FIGUEIREDO, AEB; SOUZA, ER. Sofrimento
psíquico em policiais civis do Estado do Rio de Janeiro. Ciência & Saúde Coletiva, [s.l.], v. 18, n. 3, p.633-644, mar. 2013. FapUNIFESP (SciELO).

20 POLICIAIS   75%
 Idade : 39 ANOS (34 - 46)

Tempo de trabalho: 8 ANOS
AMOSTRA

Setores de Atuação: Plantão, Cartório  e Atividade
Administrativa 

O contexto de trabalho dos Policiais Civis.  
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