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Diferentemente dos policiais civis, que dispõem de uma rede de atenção
à saúde muito frágil, os policiais militares do Rio de Janeiro têm uma base
complexa focalizada no Hospital Central da Polícia Militar, que fica no
bairro do Estácio. Essa unidade tem 320 leitos e um serviço de emergência.
Fazem parte do mesmo sistema o Hospital de Niterói – com oitenta leitos e
um serviço desativado de emergência; policlínicas em Cascadura, Olaria
e São João de Meriti, que provêem internação e atendimento ambulatorial; e
cinco laboratórios farmacêuticos que produzem medicamentos exclusivamente
para uso institucional. Há ainda trinta unidades primárias da corporação,
nas quais há sempre um clínico e um dentista.

A partir de 2001, foram criadas cinco unidades básicas com um
profissional de cada uma das seguintes especialidades: clínica médica,
cardiologia, ginecologia, pediatria, psicologia e odontologia. Há ainda um
Centro de Psiquiatria e Reabilitação, em Olaria, que atende aos
paraplégicos e oferece fisioterapia. No interior, são mantidos convênios com
clínicas e o Sistema Único de Saúde (SUS) fornece uma pequena ajuda
financeira apenas para a internação nos dois hospitais. Apesar dessa rede
complexa, nas entrevistas e nos grupos focais os policiais se queixaram da
qualidade e da quantidade dos serviços: “É preciso melhorar o atendimento
do Hospital Central da Polícia Militar assim como os serviços de exames
médicos”, disseram muitos deles.

Atendimentos Médicos, Hospitalares
e Cuidados em Saúde

Segundo os entrevistados, mesmo sendo complexo, o sistema de saúde
instituído para servir os policiais militares e suas famílias é insuficiente e
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produz um atendimento desigual. Por exemplo, oficiais, suboficiais e
sargentos têm mais acesso a tratamento dentário e é elevado o percentual de
profissionais que está há mais de três anos sem atendimento: 36,5% entre
os cabos e soldados e 29,4% entre os oficiais, suboficiais e sargentos, como
pode ser visualizado nos dados do Gráfico 43, que sintetiza os depoimentos
desses profissionais.

Gráfico 43 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a realização de
tratamento dentário*

* p=0,000

Os policiais do setor administrativo cuidam melhor da saúde bucal
do que os operacionais. Nesse primeiro grupo, 58,1% dos oficiais, suboficiais
e sargentos e 46,3% dos cabos e soldados realizaram tratamento há menos
de um ano (p<0.001). Já entre os operacionais, encontramos que apenas
37,7% dos oficiais, suboficiais e sargentos e 27% dos cabos e soldados
recorreram a esses serviços (p<0.001). Notamos uma constante
predominância dos oficiais e suboficiais dos dois setores nos cuidados com
os dentes. No entanto, quando comparados com os policiais civis, os da
corporação militar apresentam desempenho inferior em relação a esse tipo
de atenção à saúde.

Um dos maiores problemas de saúde assinalados pelos policiais
militares está relacionado à visão. Encontramos um percentual mais

43,8%  

26,8%  

29,4%  

29,8%  

33,7%  

36,5%  

Menos de 1 ano  

1-3 anos  

Mais de 3 anos  

  Oficial / Suboficial / Sargentos  Cabos / Soldados  



247

elevado de oficiais, suboficiais e sargentos (38% do setor administrativo e
28,1% do operacional) com problemas visuais, em comparação com os
cabos e soldados (respectivamente, 17,4% e 21,3%), o que pode estar
relacionado ao comprometimento da visão por idade. Esses dados estão
registrados no Gráfico 44.

Gráfico 44 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a realização de exame
de vista*

* p=0,000

Atendimentos de Emergência e
Internações Hospitalares

Também buscamos saber os dados do atendimento emergencial nos
hospitais da Polícia. Mais cabos e soldados (49,1%) do que oficiais,
suboficiais e sargentos (41,4%) – embora os dados sejam muito elevados
para os dois ciclos da hierarquia – já recorreram a atendimento em
emergências médicas (p=000). Os profissionais de posição mais baixa na
hierarquia predominam também na busca de atendimento público ou
privado. Todavia, a maior procura se dá no Hospital Central da Polícia
Militar, cujas proporções de atendimento são: 41,7% dos cabos e soldados
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não-oficiais e 34,6% dos oficiais, suboficiais e sargentos, conforme pode ser
visualizado no Gráfico 45.

Gráfico 45 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo o atendimento em
serviços de emergência

* p<0,001

Por serem muito freqüentes os acidentes de trabalho e em confronto,
a Polícia Militar criou um serviço próprio para remoção de seus profissionais
feridos e lesionados. Esse serviço é efetuado por paramédicos do
Grupamento de Paramédicos e Apoio Operacional (GPAO), embora ainda
não haja no grupo um plantonista fixo, o que exige deslocamento de um
médico da emergência para efetuar o resgate. Conversamos com o oficial
gestor do GPAO, que esclarece o histórico e as funções do grupo: foi criado
em 1995 para efetuar socorro médico de urgência em atendimento aos
policiais feridos. Isso porque as armas de fogo “usadas pelos marginais”,
diz ele, atualmente incluem fuzis. O profissional da saúde fica próximo à
área de conflito para acompanhar as operações e socorrer os feridos. Esse
profissional é uma praça que passa por um curso de 14 semanas, tendo
aulas de emergência psiquiátrica, pediátrica e de contenção de hemorragias.
Ele estagia em hospitais e exerce uma função reconhecida pelo Conselho
de Medicina como ‘técnico de emergências médicas’.
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Apesar de muito importante, o oficial responsável diz que hoje a
atividade está desvirtuada porque a Polícia Militar estava gastando muito
com a remoção de feridos internados em outros hospitais para o Hospital
Central. Por causa disso, decidiu acionar o GPAO para esse serviço, com
as suas seis ambulâncias: três com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e
três simples. Essa remoção vinha sendo efetuada por veículos de empresas
particulares. Os policiais baleados, quando atendidos fora do hospital militar,
são removidos para lá em um prazo de 24 horas, porque os médicos de
instituições militares estão acostumados a tratar desses agravos com bons
resultados. “O paciente que a gente pega, até pelo tipo de armamento de
hoje, se não morreu na hora e conseguiu chegar ao hospital, tem uma chance
de sobrevida boa”, diz o gestor de saúde.

Além das atividades citadas, o GPAO acompanha as operações
chamadas de ‘grande vulto’. O desvirtuamento referido pelo oficial se deve
ao fato de o GPAO ter sido criado para dar apoio às operações armadas
em área de elevado risco: “O policial aqui é de tropa, tem essa facilidade.
Vai na ambulância mas vai de fuzil. É policial e é da área da saúde. Se ele
vir um assalto, por exemplo, pára e prende, de branco mesmo”, diz o gestor
da GPAO.

O profissional responsável pelo GPAO considera que na Polícia
Militar há problemas de articulação sistêmica entre os serviços. Comenta
que, em determinadas situações, não há como enviar um grupo de saúde
para apoio porque, com freqüência, o batalhão sobe um determinado morro
sem planejamento, sem colete e sem suprimento balístico, acrescentando:
“Enfim, sobe [o morro] por puro heroísmo”. Esse mesmo entrevistado
compara a situação com a das Forças Armadas, que não efetuam uma
instrução de risco sem uma equipe médica de apoio.

O gestor do GPAO afirma ainda que na Polícia Militar, hoje, não
há uma consciência de prevenção ou de proteção para os seus profissionais,
na medida em que não lhes é oferecida infra-estrutura básica para lidar
com as situações de perigo. A estratégia atual está voltada para chegar ao
ferido sem ser ferido. Esse servidor sugere a criação de ambulâncias
blindadas, pois há lugares em que não há meios de ter acesso, a não ser
pelo heroísmo. Mas, diz esse gestor, “o policial não tem de ser herói, e sim
profissional. A corporação preocupa-se com a vida do policial porque tem
conseqüência pecuniária para o Estado”. Mas ele explica que essa
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preocupação é cheia de contradições. E exemplifica: ao enviar um grupo
do GPAO para uma determinada operação, deixa o centro cirúrgico
reservado e monta uma estrutura para receber o policial ferido. Entretanto,
este é pego de surpresa e colocado “de qualquer maneira numa viatura”,
levado para o hospital mais próximo que, na maioria das vezes, não tem
recursos para atendê-lo.

Mesmo tomando uma atitude crítica, o gestor do GPAO relata que
houve diminuição de policiais baleados por causa da implantação de
estratégias de prevenção. Os policiais dos batalhões passam por cursos e
palestras sobre técnicas de prevenção. Cita o exemplo do bom preparo dos
policias do Bope, que são feridos em proporções menores do que todos os
outros colegas: “Há dois, três anos, morria-se todo dia”.

A procura por serviços emergenciais é similar entre as corporações,
mas os policiais civis utilizam o atendimento do SUS e da rede privada de
saúde em maiores proporções, diante da precária assistência médica oferecida
por essa corporação, conforme pode ser visto na Tabela 11.

Tabela 11 – Distribuição proporcional dos policiais civis e militares, segundo o atendimento
em serviços de emergência no último ano*

* p<0,000

Consultas, Exames Laboratoriais
e Internações Hospitalares

Os dados de internações hospitalares (excetuando os atendimentos
de emergência) mostram que foram internados 13,4% dos soldados e cabos
e 11,9% dos oficiais, suboficiais e sargentos no último ano (p=0,002).
Os não-oficiais se destacam por necessitarem de mais internação hospitalar
tanto nos hospitais da Polícia Militar como nos públicos, o que sugere sua
maior exposição aos acidentes de trabalho e aos confrontos. Esses dados
estão descritos no Gráfico 46.
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Gráfico 46 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo as internações
hospitalares nos últimos 12 meses

* p=0,000

A distribuição das internações por setores mostra a predominância
dos atendimentos aos cabos e soldados tanto administrativos como
operacionais. Com exceção dos que recorrem à hospitalização na rede
privada, onde o percentual de oficiais, suboficiais e sargentos do setor
administrativo (6,3%) é maior do que a dos cabos e soldados e do que a
observada entre policiais operacionais (percentuais inferiores a 3,2%).

Comparadas às dos policiais civis, as internações são bem mais
freqüentes entre policiais militares (12%) – mostrando também sua maior
exposição e vulnerabilidade – do que entre os civis (1,2%). Entre estes
últimos, as internações ocorrem mais na rede pública e privada, porque os
serviços de saúde próprios da Polícia Civil são muito precários.

No ano anterior à investigação, 7% dos policiais militares, sem
distinção de hierarquia ou setor, submeteram-se a cirurgias. Já entre os
policiais civis, 4,9% passaram por uma e 1,8% por mais de uma cirurgia.
Muitas dessas operações se devem a acidentes de trabalho ou são
conseqüências de confrontos.

Constatamos a procura maior dos oficiais, suboficiais e sargentos por
quase todos os tipos de procedimentos utilizados para a realização de consultas
e exames. Os serviços mais demandados são os oferecidos pelos hospitais e
policlínicas da Polícia Militar, por clínicas conveniadas com a corporação,
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por planos privados de saúde e por unidades básicas de saúde. Os não-
oficiais se destacam por buscarem a rede pública e os serviços particulares,
pagando pelo atendimento recebido. Esses dados estão no Gráfico 47.

Gráfico 47 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo os serviços de saúde
usados para consultas e exames

* p<0,001

Nos últimos 12 meses, os oficiais, suboficiais e sargentos alcançaram
maior acesso a todos os tipos de tratamentos e técnicas terapêuticas sobre os
quais perguntamos. Destaca-se o uso intenso de fisioterapia como o
tratamento mais demandado pelos policiais de diferentes hierarquias,
indicando a prevalência de problemas de coluna e de postura. Podemos ver
essas informações no Gráfico 48.
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Gráfico 48 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo as técnicas terapêuticas
usadas nos últimos 12 meses

* p<=0,001     ** p<0,05

Acupuntura, psicoterapia e fisioterapia são mais demandadas pelos
oficiais, suboficiais e sargentos dos setores administrativos e operacionais.
A psicoterapia é procurada com maior freqüência por policiais dos setores
operacionais do que administrativos e a busca é maior entre oficiais,
suboficiais e sargentos (6,5% operacionais e 2,8% administrativos) do que
entre os cabos e soldados (2,9% versus 1,7%, respectivamente). Algumas
diferenças importantes foram constatadas quanto à demanda de alguns
tratamentos, como a homeopatia. Ela foi mais requisitada pelos cabos e
soldados do setor administrativo e pelos oficiais, suboficiais e sargentos do
setor operacional. Já a esclerose de varizes foi mais freqüentemente demandada
por oficiais, suboficiais e sargentos do setor administrativo.

Uma pergunta crucial, cuja resposta faz a diferença em relação à
satisfação da população com os serviços de saúde, diz respeito ao tempo
decorrido entre a busca do atendimento e a efetiva consulta médica. Nos
serviços de saúde da Polícia Militar, notamos que há um prazo de
atendimento relativamente curto de até trinta dias, referido por 83% dos
oficiais, suboficiais e sargentos e 85,1% dos cabos e soldados (p=0,001).
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Observando as diferenças existentes entre os setores, constatamos que
a agilidade do atendimento tem favorecido os profissionais da área
administrativa. Desse grupo, 91,5% dos oficiais, suboficiais e sargentos e
86,8% dos cabos e soldados tiveram acesso à consulta em até trinta dias
após solicitá-la (p<0.001). No setor operacional, a despeito de a maioria
dos profissionais ser atendida no primeiro mês de marcação da consulta, é
referido um atendimento mais ágil pelos cabos e soldados (84,8%), em
contraposição a 78,5% dos oficiais, suboficiais e sargentos.

Grau de Satisfação dos Policiais
quanto aos Serviços de Saúde

O grau de satisfação dos policiais com os serviços de saúde da própria
corporação é maior entre oficiais, suboficiais e sargentos, independentemente
de sua inserção no setor administrativo ou operacional. No entanto, a
insatisfação nos dois grupos é grande, merecendo uma discussão especial.
Os cabos e soldados nos grupos focais afirmam que o serviço é de qualidade,
mas insuficiente para atender à demanda de todo o grupamento policial e
de seus dependentes.

Nós contamos com um hospital para atender a cinqüenta mil policiais
militares, fora os familiares. Temos as policlínicas, mas não satisfazem à
necessidade. Nós carecemos, primeiramente, de mais hospitais policiais.
Diversificar na Baixada, em Campo Grande, no interior. Os policiais do 29º
[Batalhão], em Itaperuna, têm de vir ser atendidos aqui. Isso é um absurdo!

Os dados referentes a satisfação e insatisfação nesse aspecto estão no
Gráfico 49.

Nos vários serviços de saúde, a planilha de coleta de informações
organizada pelos médicos, a que tivemos acesso, mostra o número de
atendimentos no ano de 2004: quarenta mil em ambulatório por mês; 180
mil pessoas em todos os serviços (policiais e seus dependentes) por mês;
dez mil em odontologia por mês.
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Gráfico 49 – Distribuição proporcional dos militares policiais segundo o grau de satisfação
com os serviços da PM

* p=0,000

Não temos como avaliar se esses atendimentos foram e são suficientes
para o efetivo, pois um mesmo policial pode ter demandado o serviço mais
de uma vez ao longo do ano. Informações precisas de adequação e qualidade
exigiriam uma pesquisa específica.

O gestor do setor considera que o sistema de saúde da Polícia Militar
precisa crescer e que lhe falta muito investimento. Fala da necessidade de
que a rede tenha mais profissionais em algumas especialidades cuja demanda
é intensa. Explica que houve uma tentativa frustrada, pela falta de pessoal,
de se criar uma pequena enfermaria de curta permanência no hospital.
Também comenta que seria necessário colocar um plantonista fixo para o
GPAO, a fim de que um médico lotado na emergência não tenha de se
deslocar para efetuar resgates.

Os oficiais médicos entrevistados explicam que deveria haver
modificações na organização dos serviços para atender à demanda de
atendimento e solucionar as reivindicações dos policiais. Por exemplo, no
interior, nas cidades onde há muitos policiais residindo, os gestores deveriam
pensar em construir policlínicas. No entanto, o gestor do hospital ressalta
que a falta de autonomia financeira dificulta muito seu trabalho e todas as
estratégias pensadas por ele e sua equipe como necessárias para fazer
funcionar bem os serviços. Geralmente, o planejamento que fazem tem de
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ser levado ao chefe do Estado-Maior para a análise, e as decisões dependem
dele. No entanto, o comentário desse oficial é positivo:

O policial militar gosta e sente confiança de ser atendido pelo médico militar.
As pesquisas efetuadas dentro da corporação mostram que os policiais estão
satisfeitos com o atendimento médico, mas reclamam da hotelaria do hospital,
que não é das melhores mesmo. O sistema de saúde é muito procurado por
quem não pertence a ele. Os pais podem ser atendidos. Para outros familiares,
o sistema de saúde é mais ou menos flexível.

Os policiais descontam 10% do seu soldo como contribuição para os
serviços de saúde e o Estado deveria dar a sua contrapartida; porém, “o
Estado às vezes atrasa um pouquinho, não entra, ocasionalmente dá uma
ajuda”, diz o gestor hospitalar. Isso significa que a arrecadação para manter
o sistema de saúde da corporação é pequena. Apesar disso, o gestor
comemora que em sua gestão o hospital conseguiu comprar três aparelhos
de ultra-sonografia.

Em resumo, o gestor e os policiais afirmam que os hospitais estão
sobrecarregados. E os policiais reclamam que, para conseguirem
atendimento, é preciso chegar de madrugada. A maior queixa é em relação
à consulta odontológica, que só pode ser marcada no intervalo de seis meses,
mostrando-se, nas entrevistas e nos grupos focais, uma contradição com o
que disseram em relação ao tempo muito menor entre a marcação e a consulta
de atendimento. O gestor também considera que há necessidade de mais
profissionais em algumas especialidades com elevada demanda.

Vamos ouvir as falas de alguns usuários. A fim de melhorar a saúde
dos policiais, as praças consideram que a rede hospitalar deveria ser o
primeiro item a ser contemplado. Mas as idéias são contraditórias. Para
alguns, trata-se do aperfeiçoamento do que já existe: “Ampliar a rede
hospitalar tanto da capital como do interior. A parte técnica dos profissionais
é inquestionável, é preciso essa ampliação para absorver a demanda.
Elevaria para um nível satisfatório”. Para outros, a melhor alternativa seria
terceirizar os serviços:

É preciso criar outros mecanismos, pegar um plano de saúde de empresa...
Qual empresa não estaria interessada em pegar um contingente de cinqüenta mil
homens? Ia melhorar para todo mundo e, uma vez melhorando, o profissional
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ia trabalhar com mais satisfação sabendo que a família está coberta. Se ele
passar mal na rua, vai ter um atendimento bom. É questão de vontade política.

Os comentários dessas praças põem em xeque o corporativismo e o
sentido de ‘instituição total’; outras sugerem ainda mais a necessidade de
soluções que venham de dentro da instituição. “A Polícia Militar teria
de ter hospital conveniado a ela em todo o estado do Rio de Janeiro e ser
aceita a palavra do médico conveniado, pois a Polícia só aceita decisões
médicas dadas por médicos da Polícia”. Outra praça sugere: “A corporação
deveria providenciar, pelo menos, mais uns três hospitais, centros cirúrgicos
e laboratórios para a realização de exames clínicos e técnicos, como é o caso
da tomografia computadorizada”.

O gestor de saúde não chega a questionar o modelo, mas ressalta os
limites a que chegaram as unidades e os equipamentos:

Os nossos hospitais, hoje em dia, têm um atendimento superior à qualidade
que eles podem prestar. No entanto, os serviços não são bem servidos ao
policial militar e à família do policial militar. (...) Na verdade, um hospital
apenas não é suficiente para atender à capital. O efetivo aumentou, há ainda
os vários dependentes. A família do policial aumentou. E continua um único
hospital na capital.

As falas também evidenciam que, por causa da escassez e da
insuficiência de equipamentos, crescem e prosperam os privilégios. E os
mais bem servidos acabam sendo os hierarquicamente superiores: “As praças
que estavam na fila têm de aguardar a vez de um oficial que chega na sua
frente. Eu, que me tratei na ortopedia por muito tempo, chegava de
madrugada, às três, quatro horas da manhã, para ser atendido às oito
horas, e de muleta!”. É como reforça outra fala: “Deveria ter um hospital
só para praça e outro para oficial. Porque a gente fica lá com fome e chega
um oficial e é atendido na nossa frente”. Já um sargento, no grupo focal,
também comenta:

Uma outra dificuldade é que existe no Hospital Central da Polícia Militar
uma seção chamada convênio. Se você ou o seu dependente precisa fazer um
exame, é marcado para daqui a dois meses. Então, a pessoa fica sofrendo esse
tempo todo porque não tem essa especialidade ou acaba tendo de marcar
numa clínica conveniada.
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É importante observar que, na corporação, a atividade médica é
submetida à hierarquia militar. Um policial do círculo das praças nos afirma
que, nos casos em que o profissional recorre à consulta com um médico
externo à instituição, o parecer desse médico precisa ser validado por um
médico da Polícia Militar. Ainda assim, “muitas vezes essa dispensa não é
respeitada. O médico da Polícia tem de colocar ‘convém repouso de tantos
dias’. Ou seja, tudo fica na apreciação do comandante”. Esse policial insiste:
“O médico não dá um parecer direto, ele mantém o ‘convém’ para deixar a
decisão nas mãos do seu superior”. Outro policial acrescenta: “Ele não
tem autoridade para te dispensar”.

Ou seja, o atendimento médico acaba servindo também como uma
forma de controle do trabalho e as queixas dos policiais passam a ser
sancionadas pelo arbítrio da autoridade hierárquica. Em todos os casos, o
policial pode procurar o serviço de saúde, público ou particular, mas
necessariamente terá de passar por um médico militar caso precise de perícia
para obter uma eventual licença médica ou liberação do trabalho. Dessa
forma, as autoridades hierárquicas acompanham o policial militar desde
que entra na emergência, passa por internação, por prescrição de
medicamentos e, em caso de licença, pela perícia. Acompanham-no durante
todo o processo até a alta.

Igualmente, o atendimento à saúde, segundo o grupo das praças, segue
a mesma lógica hierárquica dos batalhões, tendo os oficiais o privilégio na
marcação das consultas e dos atendimentos. Por causa disso, ao contrário da
população em geral, eles têm menos críticas ao atendimento prestado pelo
SUS. Segundo depoimento de um soldado, nas unidades do SUS, pelo fato
de ser um policial, ele acaba recebendo um atendimento diferenciado. Já
no Hospital Central da Polícia Militar, o fato de ser soldado faz dele o
“último das prioridades”.

Buscamos saber sobre o apoio psicológico dentro da corporação aos
servidores em estado de sofrimento mental e aos que sofrem de transtornos
pós-traumáticos. Fomos informados de que, no momento em que o policial
militar apresenta problemas emocionais, um psiquiatra avalia sua
necessidade de internação. Em caso afirmativo, essa pessoa é orientada a
procurar clínicas credenciadas no Rio de Janeiro. Entretanto, a própria
Polícia Militar tem uma estrutura de controle e de auditoria dos
atendimentos: visitas semanais e conversas com os médicos, visando, segundo
os entrevistados, a minorar os gastos com saúde.
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Um gestor de saúde explica que, em uma determinada unidade
primária, havia facilidade de internação pelo seu serviço de emergência,
pois não existia controle. Para coibir esse abuso, as chefias criaram um
esquema de filtragem, de forma que o psiquiatra se tornasse alcançável e
pudesse emitir o parecer sobre a real necessidade de internação do paciente.

Em geral, os entrevistados (tanto os gestores como os policiais)
consideram difícil que um servidor confie no sistema de saúde da corporação
para falar sobre seus problemas emocionais. A Polícia Militar tinha o
programa de recuperação de adictos, intitulado Renascer, com psiquiatras
e psicólogos, mas foi desativado. Esse programa teria um caráter de prevenção
das complicações clínicas provenientes do consumo abusivo de substâncias
que provocam seqüelas irreversíveis. Esse gestor pondera que sempre foi
muito difícil para um policial buscar ajuda, porque, na medida em que o
uso de drogas é considerado crime, se o seu comandante souber da sua
situação ele será preso.

Apesar das dificuldades para conseguir tratamento por abuso de
álcool e droga, o atendimento existe e é feito de acordo com o estado clínico
(cirrose, miocardiopatia, por exemplo) e psíquico (dependência). No
primeiro caso, o policial pode ser socorrido pela clínica médica, pela
cardiologia ou pelo gastroenterologia. No caso da dependência, a pessoa é
encaminhada ao psiquiatra. O atendimento ao usuário de drogas é feito na
rede conveniada quando se trata de internação.

Um gestor da unidade de saúde comenta ainda que, se o paciente
recair por mais de duas vezes, não poderá mais ser atendido. Relata que,
como em todo o Brasil, onde a prevalência do uso de álcool na população
é de 10%, aqui também é a droga mais consumida. Considera que o uso
da cocaína vem em seguida, pois muitos policiais acabam sendo
influenciados pela proximidade com o tráfico de drogas.

Apesar das dificuldades institucionais, há diferenças entre as chefias
dos batalhões na compreensão da problemática do uso de drogas, que constitui
muito mais um sintoma do que um problema em si. Em alguns casos, os
policiais adictos conseguem ajuda nas suas próprias unidades, sendo atendidos
por psicólogos que estão lotados nos batalhões maiores e próximos às áreas de
conflito armado. Nessas situações, o apoio do comandante é fundamental.
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Concessão de Licenças Médicas
Para analisar a vitimização dos policiais, recorremos ao trabalho de

Souza e Minayo (2005), que contém um conjunto de informações
denominadas Licença para Tratamento de Saúde (LTS) e Incapacidade
Física Parcial (IFP), resumidas na Tabela 12. Os policiais militares
requereram afastamento temporário das atividades por motivos de agravos
que os retiraram de ações operacionais ostensivas e os mantiveram em tarefas
internas. Embora as duas categorias de afastamento digam respeito a todos
os tipos de agravo, a Tabela 12 tem o objetivo de mostrar como se distribuem
tais ocorrências por escalão dos servidores.

Tabela 12 – Distribuição das Licenças para Tratamento de Saúde (LTSs) e das
Incapacidades Físicas Parciais (IFPs) dos policiais militares. Estado do Rio
de Janeiro, 2000-2004

Fonte: Souza & Minayo, 2005.
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Ressaltamos que o número médio de oficiais com LTS cresceu 95,5%
no período de 2000 a 2004, enquanto o de sargentos, cabos e soldados
mais que duplicou (108,3%). O número médio de praças vítimas de
‘agravos que exigiram afastamento’ é mais de vinte vezes o de oficiais,
representando 96% das LTSs no período. As praças, como já dissemos,
estão na linha de frente nos confrontos.

Mais relevantes ainda são o crescimento geral e as diferenças entre as
duas categorias no que concerne a IFP: o número médio de oficiais com
lesões e traumas cresceu 166,5% no período e o de praças, 227,5%.
O número médio de praças, no início da série, constituía cerca de 13 vezes
o de oficiais, passando a 16,8 vezes em 2004. As praças corresponderam a
93% dos incapacitados físicos retirados dos serviços ostensivos e colocados
em tarefas internas no período. No ano de 2007, 50,2% das LTSs e 42,8%
das IFP foram provocadas por traumas. Já 5,6% das LTSs e 16,9% das
IFPs deveram-se a problemas psiquiátricos, chamando nossa atenção para
a incidência de sofrimento mental vinculado às atividades laborais.

Um gestor de saúde relata os tipos de LTS mais comuns pela ordem
de relevância: por problemas ortopédicos, lesões que exigem intervenção
neurocirúrgica, distúrbios psiquiátricos, enfermidades que demandam
clínica geral e cardiologia. A chamada IFP é liderada pela ortopedia, seguida
pela psiquiatria e cardiologia. Os problemas maiores são os transtornos
provocados por situações conflituosas e de excessivo risco, provocando
também hipertensão em agentes em uma faixa de idade correspondente à
de adulto mais velho, além de acidentes com arma de fogo. Na condição de
IFP, a corporação procura aproveitar o policial em outras funções, de forma
que complete os trinta anos de serviço. A perícia acompanha sua licença.
No caso de o servidor precisar se afastar por mais de dois anos, uma junta
médica é formada para tomar a decisão. Quando ocorre uma lesão por ‘ato
de serviço’ (tiro seguido de fratura), a aposentadoria é integral.

Os temas da LTS e IFP são abordados pelas praças por diversos
ângulos. Algumas se queixam do monopólio que é mantido pelo médico
da corporação e pelo comandante, conforme já mencionado. Outras relatam
o vínculo entre a licença e o impedimento para a realização de cursos.
O processo de reforma, por vezes, é abordado como uma punição. Enfim,
o que os vários discursos reúnem é a idéia de que, subjacente à doença ou
à licença médica de praças, há sempre o julgamento por parte dos policiais
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oficiais, que, segundo os entrevistados, traduzem tais acontecimentos como
uma estratégia desses subordinados para fugirem ao trabalho. Alguns se
mostram muito revoltados e consideram os oficiais como inimigos internos.
Eis dois depoimentos de um grupo de sargentos nesse sentido: “Quando o
policial tem um problema muito grave, que vai ultrapassar dois anos, eles
[os oficiais] suspendem a licença. Porque se passar de dois anos e um dia
[em licença], eles são obrigados a dar a reforma” e “Tinha um curso para
ser promovido a sargento. Eles [os oficiais] não me deixaram fazer porque
eu era IFP. Para fazer curso, eu não posso. Para trabalhar, eu posso. Não
posso ser promovido porque a pessoa precisa estar apta fisicamente”.

Os sargentos, cabos e soldados manifestaram muita tensão ao falarem
sobre a licença médica em si, sobre o tempo de licença e sua ligação com o
processo de ‘reforma’,10 a realização de cursos e a dinâmica de promoção
profissional. A maioria dos componentes desse grupo considera-se totalmente
enredada por esses mecanismos de tratamento de saúde, que acabam por
prejudicá-los na carreira, mantendo a idéia de que sempre serão punidos ou
‘enquadrados’, tal como neste relato de um cabo: “Após um ano e oito meses,
eles já te encaminham para o processo de reforma. Isso dependendo se for um
ato de serviço; se não for, é uma reserva remunerada. Vão fazer um processo
para quando chegar a dois anos e um dia você estar enquadrado”.

Como vimos, mais de 93% dos policiais em licença para tratamento
e por incapacidade parcial pertencem ao círculo das praças. Portanto, é
esse grupo em posição subalterna que, além de proporcionalmente ser vinte
vezes maior do que o dos oficiais vitimizados nos ‘acidentes de trabalho’,
acaba tendo a doença ou a lesão no trabalho como um empecilho a mais na
realização e na ascensão profissional.

Algumas Considerações sobre o
Atendimento Médico-Hospitalar

O quadro de saúde dos policiais militares apresenta uma série de
agravos que estão vinculados ao processo de trabalho, ao risco que correm

10 É o desligamento do servidor militar, nos casos de invalidez, com remuneração integral ou
proporcional, observadas as regras específicas para cada situação.
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e ao estilo de vida que levam. É meridianamente claro que os policiais
subalternos do ciclo das praças são os que passam pelas mais arriscadas
situações e, por isso, sofrem mais lesões, incapacitações e mortes, sobretudo
no enfrentamento dos delinqüentes e de vários tipos de violência. Contudo,
são os oficiais, suboficiais e sargentos que apresentam maiores
comprometimentos da saúde, evidenciando-se aqui o papel cumulativo do
estresse laboral: são mais obesos, têm níveis mais elevados de colesterol,
freqüentemente sofrem mais doenças crônicas e degenerativas e padecem
mais de lesões permanentes.

Quanto à saúde mental, o sofrimento psíquico é similar entre oficiais
e não-oficiais. Há uma exceção, verificada quando se analisa o grupo
operacional, em que há maiores proporções de pessoas que se queixam de
problemas emocionais. Outro sinalizador de permanente sofrimento mental
são as maiores proporções de utilização de substâncias tóxicas pelo grupo
de oficiais, suboficiais e sargentos (cigarro, álcool, tranqüilizantes e sedativos
e maiores conseqüências do uso de substâncias), em comparação com os
soldados e cabos. Neste último grupo, predomina apenas o uso de
substâncias para emagrecer e anabolizantes.

No que se refere aos serviços de saúde, os que estão em níveis
hierárquicos mais elevados têm preferência dentro de um quadro de escassez,
onde nem todos podem ser cuidados a contento. Isso acontece no caso dos
tratamentos dentários, dos exames de vista e na preferência para internações,
principalmente. Soldados e cabos acabam procurando, em maiores
proporções, serviços de emergência médica, seja por causa das lesões e
incapacitações temporárias devidas a confrontos e acidentes de trabalho,
seja simplesmente para obter atendimento imediato.

Uma pergunta que fica ao final desta reflexão deveria ser: é possível,
pelas vias do trabalho, prevenir os problemas de saúde e o estresse dos policiais?
Um gestor operacional propõe um possível antídoto para o estresse físico e
emocional dos seus subordinados. Considera que, por oferecer um comando
de confiança e credibilidade, a tropa vem sendo ‘curada’. Diz esse oficial:
“Eu me preocupo em ter a credibilidade do homem”. Exige trabalho e premia
quando o policial se destaca. Comenta que, em seu setor, “não tem
interferência política”, o que significa admitir que em outros existe este
problema, o qual se constitui em uma razão a mais de preocupação dos
subordinados. Considera que muitas vezes o comando tem de se arriscar para
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poder dar segurança a seus subordinados hierárquicos. E a saúde psicológica
do policial está relacionada à credibilidade que o chefe imprime ao comando.
Para esse oficial, “o comando tem de ser o mais digno e o mais competente”.

Sempre que perguntados, os chefes realçam a possibilidade de prevenir
agravos e diminuir o estresse por meio da administração de um bom ambiente
nas ‘relações entre oficiais e seus subordinados’:

A pessoa que está comandando a unidade é que vai criar um bom clima no
batalhão, fazendo com que os policiais consigam executar um serviço de
qualidade em uma unidade extremamente difícil. Em contrapartida, está um
comandante carreirista, extremamente preocupado consigo mesmo, que causa
um grande estresse no seu soldado. Porque aí o soldado sabe que não pode
contar com ele em hipótese alguma.

No entanto, os gestores e os oficiais enumeram ainda vários aspectos
referentes a fatores físicos e emocionais ligados ao trabalho, que precisariam
ser cuidadosamente levados em consideração:

1) Jornada de trabalho – a ‘escala’ de oito por 12 horas desgasta
fisicamente e influencia no envelhecimento precoce dos policiais.
Portanto, precisaria ser repensada.

2) Vigília constante – o policial não consegue descansar no quartel
porque, segundo um gestor operacional, “ele sabe que muitas vezes
um cochilo significa a vida dele”. Além disso, mesmo em escala de
24 horas, não tem descanso no quartel porque as ocorrências se
sucedem. “Esquecem que o policial é um ser humano e o tratam
como uma máquina.”

3) Peso dos equipamentos – Influenciam nos problemas de coluna e
na postura, provocando dores e lesões. Assim, à medida que envelhece,
esse servidor apresenta problemas de hipertensão e de coluna por
causa do uso de armamento pesado. Diz um dos gestores entrevistados:

Há alguns anos, o policial usava um revólver de oitocentos gramas e mais
um bastão. Hoje ele leva duas armas curtas de um quilo, duas pistolas, mais
um fuzil de pouco mais de três quilos, dois carregadores de um quilo cada um
e um colete. Usa um equipamento de guerra. Então, ele usa talvez mais quatro
quilos junto ao corpo dele. Quatro quilos para alguém que a cada dois dias está
transportando [esse equipamento pesado] uma noite inteira, o dia inteiro.
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4) Falta de atividade física – aqueles que trabalham na ronda ficam
sentados o tempo todo, o que também acarreta problemas de coluna
e dores musculares. A vida ‘sedentária’, de gabinete, segundo um
gestor administrativo, igualmente expõe a saúde a riscos. Esse
comandante diz que tenta, em vão, motivar seus subordinados a
fazerem atividades físicas.

5) Falta de acompanhamento – os policiais não tratam da saúde
como deveriam porque, devido ao baixo salário, trabalham nas folgas
para melhorarem a sua capacidade de gastos. A Polícia Militar já
disponibiliza serviços de atendimento psicológico – não de forma
adequada e nem suficiente –, e um gestor comenta que há também
apoio religioso, pois existe muita vivência de morte no cotidiano da
vida corporativa. No entanto, os policiais não se beneficiam como
poderiam dos serviços disponíveis por sobrecarga de trabalho dentro
e fora da Polícia e por problemas de restrição colocados por
autoridades hierárquicas.

6) Trabalho de ‘bico’ – em um grupo focal com soldados, praças e
cabos, foi relatado que o policial não tem tempo para cuidar da
saúde. Ele sai do batalhão, vai para o ‘bico’ e não dá tempo de
fazer atividades físicas. Passa a se alimentar mal porque quanto
menos tempo tem de casa, mais besteira come: uma pizza aqui, um
salgado ali. A alimentação não é regrada e tudo tem a ver com a
falta de condições objetivas e subjetivas do processo de trabalho.
“Os policiais já têm o estresse diário do serviço público e o ‘bico’
também é estressante porque, em geral, ele trabalha com segurança.
Assim, não há respostas saudáveis: a gente vai acumulando mais
estresse”. A família se sensibiliza com esse tipo de vida do policial,
o que, por sua vez, influencia a saúde dos familiares.

7) Sobreposição e sobrecarga de trabalho e adoecimento psíquico –
os policiais de um grupo focal de operacionais assim informam:
“Tivemos casos de companheiros com síndrome do pânico
desenvolvida em razão do nosso trabalho, que se reflete na saúde e,
novamente, no trabalho do policial” –, como em um círculo vicioso.

8) Efeito cascata da baixa remuneração – ela mina a saúde, seja
pela má alimentação, seja pela falta de tempo hábil para buscar
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atendimento; dificulta o lazer, o sagrado descanso do corpo e da
mente; afasta os servidores das relações familiares, tão valorizadas
pela maioria; o risco e o estresse da profissão são vividos duplamente,
no trabalho e no ‘bico’.

9) Risco de morte decorrente da profissão – um grupo focal com
oficiais denuncia a violência que eles têm de enfrentar diariamente
em uma cidade tão insegura como o Rio de Janeiro e a que sofrem
por parte de delinqüentes, com grandes chances de resultar em morte.

10) Interdição da fala e das emoções – na conversa com oficiais de
grupos operacionais, esses policiais destacaram o fato de não
poderem expressar suas opiniões, emoções e expectativas. Todos têm
de seguir o regulamento que prioriza a hierarquia e a disciplina,
sem levar em conta que a qualidade do serviço ficará prejudicada.
Se tomarem decisões, o oficial ficará ressentido, e quando recebem
ordens das quais discordam, os subordinados agem com raiva,
quando deveriam ser promotores da ordem.

11) Precariedade da assistência – os policiais consideram que a
demanda para atendimento no hospital militar é muito maior do
que os recursos oferecidos, de forma que acabam sendo
precariamente assistidos em suas necessidades. Além disso, faltam
psicólogos e médicos nos batalhões.

Assim, segundo gestores e não-oficiais, para melhorar a saúde dos
policiais, as condições do trabalho precisariam ser repensadas: salário,
alimentação balanceada que passasse pela orientação de nutricionistas,
atividade física no local de trabalho, assistência à saúde e atividades de
confraternização.

Chefes e subalternos consideram muito séria a precariedade do
atendimento à saúde, porque a demanda é grande para poucos profissionais.
Reclamam que há bons profissionais médicos militares gozando de
privilégios que o corpo da Polícia Militar não tem. Por exemplo: esses
profissionais têm a carga horária menor que a dos oficiais não-médicos, o
que gera uma “falta de efetivo nos centros de atendimento”.
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A maioria dos entrevistados se queixa da falta de atenção da
corporação às necessidades de suas famílias, à demanda de atendimento
aos dependentes de substâncias tóxicas e aos inativos. Pautados por uma
visão que ainda compreende a corporação como uma instituição fechada,
alguns sugerem a construção de mais hospitais militares. Vários reclamam
que precisam pagar pela educação de seus filhos e pela saúde, quando
acreditam que a instituição teria de se responsabilizar por isso. Muitos têm
plano de saúde distinto do que lhes é oferecido na corporação. O Estado
geralmente é lembrado por boa parte desses profissionais pelos papéis que
deixa de cumprir.

Resumindo, encontramos problemas e propostas de soluções
emanadas dos entrevistados dos vários escalões da Polícia Militar.
Entendemos que as autoridades competentes precisam ouvir esse coro de
muitas vozes, o que certamente trará benefícios para o atendimento que
esses servidores prestam à população. Cremos que não deveria ser preciso
que tantos policiais morressem ou se incapacitassem, física e
psicologicamente, para termos uma segurança pública de qualidade.




