
QUESTIONÁRIO 
 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma tese de Mestrado em Medicina 
Legal, realizada no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Os resultados obtidos serão utilizados 
apenas para fins académicos (tese de Mestrado), sendo realçado que as respostas dos inquiridos representam 
apenas a sua opinião individual e não da Força de Segurança/Policial a que pertencem.  

O questionário é anónimo, não devendo por isso colocar a sua identificação em nenhuma das folhas nem 
assinar o questionário.  

Não existem respostas certas ou erradas. Por isso lhe solicitamos que responda de forma espontânea e 
sincera a todas as questões. Na maioria das questões terá apenas de assinalar com uma cruz a sua opção de 
resposta. 

Obrigado pela sua colaboração. 
 

 
1. Idade: _________ 
 
 
2. Sexo:      

 Masculino  Feminino 
 
 
3. Força de Segurança/Policial a que pertence:     

  Patrulha   Investigação Criminal/Apoio Tec.  
  Investigação Criminal   Escola Segura  
PSP  Trânsito GNR  Patrulheiro Serviço Territorial PJ 
  Manutenção da Ordem   Patrulheiro Brigada Trânsito  
  Outra: ________________   Outra: _________________  

Secção onde exerce 
funções (por extenso): 
____________________ 
 
____________________ 

 
 
4. Habilitações literárias: 

 Até ao 9.º Ano   
 Até ao 12.º Ano  
 Frequência Universitária  
 Licenciatura   
 
 
5. Estado Civil: 

 Solteiro  
 Casado ou a viver em união de facto   
 Divorciado ou separado 
 Viúvo 
 
5.1. Se é casado ou vive em união de facto, qual a profissão do seu cônjuge?  
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

6. Tem filhos?              
 Sim  Não 
 
6.1 Se tem filhos, indique o número de filhos por idade:    

Até 1 ano  
Entre 1 e 10 anos  
Entre 11 e 18 anos  
Mais de 18 anos  

 
 



 
7. Está deslocado em serviço?              

 Sim  Não 
 
7.1. Se está deslocado, com quem vive? ________________________________________________________ 
 
 
8. Anos de serviço: _________________________________________________________________________ 

9. Anos de serviço na actual função: __________________________________________________________ 

10. Categoria: _____________________________________________________________________________ 

11. Distrito onde predominantemente exerce funções: ___________________________________________ 

 
 

 Pouco    Muito 
12. Avalie as suas funções profissionais relativamente ao perigo 1 2 3 4 5 
13. Avalie o grau de conflito entre as exigências da sua actividade 
profissional e as exigências da sua vida pessoal/familiar: 

1 2 3 4 5 

 
13.1. Se considera que existe conflito, indique a razão principal:     

 Horário de trabalho 
 Pouco tempo disponível para família ou lazer 
 Possibilidade de ser chamado de forma imprevista a fazer serviço 
 Perigo das tarefas a executar 
 Outra razão. Qual? ______________________________________________________________ 

 
 
14. Assinale para cada um dos acontecimentos o grau de frequência com que têm ocorrido na sua  

vida: Pouco frequente  Muito frequente 
Problemas familiares 1 2 3 4 5 
Problemas conjugais 1 2 3 4 5 
Problemas com amigos 1 2 3 4 5 
Problemas financeiros consigo próprio 1 2 3 4 5 
Problemas financeiros de familiares 1 2 3 4 5 
Problemas profissionais consigo próprio 1 2 3 4 5 
Problemas profissionais de familiares 1 2 3 4 5 
Problemas de insónias 1 2 3 4 5 
Problemas de saúde consigo próprio 1 2 3 4 5 
Problemas de saúde de familiares 1 2 3 4 5 
 
 
14.1. Se já ocorreram alguns dos acontecimentos, assinale o grau de impacto/perturbação que  

tiveram na sua vida: Pouco    Muito
Problemas familiares 1 2 3 4 5 
Problemas conjugais 1 2 3 4 5 
Problemas com amigos 1 2 3 4 5 
Problemas financeiros consigo próprio 1 2 3 4 5 
Problemas financeiros de familiares 1 2 3 4 5 
Problemas profissionais consigo próprio 1 2 3 4 5 
Problemas profissionais de familiares 1 2 3 4 5 
Problemas de insónias 1 2 3 4 5 
Problemas de saúde consigo próprio 1 2 3 4 5 
Problemas de saúde de familiares 1 2 3 4 5 
 



 
 

15. Com que frequência consome as 
seguintes substâncias: 

Nunca Algumas vezes 
por ano 

Algumas vezes 
por mês 

Algumas vezes 
por semana 

Todos os 
dias 

Tabaco      
Café      
Cerveja      
Vinho      
Bebidas destiladas (ex: aguardente, whisky)      
Drogas ilícitas      
Calmantes      
Antidepressivos      
Indutores de sono      
 
 
 

16. Alguma vez lidou com acontecimentos como: Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes 
Homicídio ou ferimento de colegas     
Tiroteios     
Acidentes de viação graves onde esteve envolvido     
Suicídio de colegas     
Outros acontecimentos consigo ou com colegas. Quais? 
 

    

 
 
16.1. Se respondeu sim a algum dos acontecimentos anteriores, indique o grau com que a  

recordação do mesmo, o perturba: Pouco    Muito
 1 2 3 4 5 
 
 
 

17. Alguma vez lidou com acontecimentos como: Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes 
Crianças sexualmente abusadas     
Crianças vítimas de maus-tratos     
Vítimas de violação     
Acidentes de viação graves     
Cadáveres     
Situações de homicídio      
Outros crimes graves. Quais?      
 
 
17.1. Se respondeu sim a algum dos acontecimentos anteriores, indique o grau com que a  

recordação do mesmo, o perturba: Pouco    Muito
 1 2 3 4 5 
 
 
 
18. Assinale para cada uma das afirmações o seu grau de concordância: 
 Concordo pouco  Concordo muito 
A população civil tem uma imagem positiva da sua profissão 1 2 3 4 5 
Sente-se apoiado pela sociedade 1 2 3 4 5 
A instituição para a qual trabalha fornece apoio psicológico 
suficiente e de qualidade 

1 2 3 4 5 

O Sistema Judicial é eficaz 1 2 3 4 5 
Os governantes preocupam-se com o seu trabalho/bem-estar 1 2 3 4 5 
 
 
 



 
19. Indique se: Nunca Poucas 

vezes 
Algumas 

vezes 
Muitas 
vezes 

Já foi ameaçado durante a sua actividade operacional     

Já foi alvo de agressões verbais durante o exercício das suas funções     

Já foi alvo de agressões físicas durante o exercício das suas funções     

Já foi alvo de tiros durante o exercício das suas funções     

Já prestou auxílio a colegas em apuros ou agredidos     

Conduz a uma velocidade excessiva     

Tem na sua vida pessoal comportamentos que colocam a sua vida em risco     

 
 
20. Indique se: Sim Não 

Já alguma vez recebeu tratamento psicológico ou psiquiátrico   

Considera-se uma pessoa com muitos amigos   

Os seus amigos são maioritariamente colegas de trabalho   

Se estivesse a ultrapassar uma situação difícil em termos profissionais e/ou pessoal, pediria ajuda de 

psicólogos ou psiquiatras? 

  

 
 
21. Assinale para cada questão o grau de satisfação que sente a propósito dos aspectos relacionados com 
o seu trabalho, sabendo que o valor 1 corresponde a pouco satisfeito e o valor 5 a muito satisfeito. 

 
 Pouco satisfeito  Muito satisfeito 

Possibilidade de promoção profissional 1 2 3 4 5 

Possibilidade de evolução e desenvolvimento pessoal 1 2 3 4 5 

Reconhecimento do valor profissional 1 2 3 4 5 

Possibilidade de participar na tomada de decisões 1 2 3 4 5 

Tipo de tarefas desempenhadas 1 2 3 4 5 

Interesse das tarefas profissionais 1 2 3 4 5 

Exigência física das tarefas profissionais 1 2 3 4 5 

Exigências psicológicas das tarefas profissionais 1 2 3 4 5 

Carga horária das tarefas profissionais 1 2 3 4 5 

Responsabilidade pelas tarefas executadas 1 2 3 4 5 

Planeamento do serviço 1 2 3 4 5 

Funcionamento do serviço 1 2 3 4 5 

Comunicação e troca de informações dentro do serviço 1 2 3 4 5 

Clima de relacionamento com os colegas 1 2 3 4 5 

Clima de relacionamento com os superiores hierárquicos 1 2 3 4 5 

Clima de relacionamento com as outras pessoas 1 2 3 4 5 

Condições físicas do local de trabalho 1 2 3 4 5 

Salário 1 2 3 4 5 

Satisfação global com o seu trabalho no momento actual 1 2 3 4 5 



22. Assinale para cada uma das afirmações o grau de frequência com que tem este tipo de sensações, 
sabendo que o valor 1 corresponde a poucas vezes e o valor 5 a todos os dias. 
 
 Poucas vezes    Todos os dias 
Sente-se deprimido 1 2 3 4 5 
Sente que a vida não vale a pena ser vivida 1 2 3 4 5 
Sente que não é capaz de resolver os problemas 1 2 3 4 5 
Sente-se um fracasso 1 2 3 4 5 
Sente-se sozinho 1 2 3 4 5 
Irrita-se, grita frequentemente com os outros 1 2 3 4 5 
Sente que é capaz de resolver os problemas 1 2 3 4 5 
Sente-se confiante 1 2 3 4 5 
Sente-se animado 1 2 3 4 5 
Sente que a vida vale a pena ser vivida 1 2 3 4 5 
Acredita nas suas capacidades 1 2 3 4 5 
 
 
23 Indique se: Nunca 1  

vez 
2 

vezes 
3 

vezes 
4 

vezes 
5 

vezes 
Mais de 
5 vezes 

Já pensou em suicidar-se        
Já tentou suicidar-se        
Já idealizou/preparou uma tentativa de suicídio        
Já redigiu notas de suicídio        
Já comunicou a alguém que tinha a intenção de suicidar-se        
Já praticou comportamentos auto-destrutivos        
Já deixou a vida/morte ao acaso (ex: atravessar sem 
cuidado uma rua movimentada) 

       

 
 
24. Se um dia pensasse em suicidar-se, que método escolheria? 
 Nunca pensou em suicidar-se  
 Nunca pensou num método  
 Arma de fogo 
 Provocar um acidente 
 Aproximar-se de um comboio/atropelamento 
 Afogamento 
 Enforcamento 
 Cortar os pulsos 
 Ingestão de comprimidos/fármacos/pesticidas 
 Utilização de gás 
 Atirar-se de um local alto (prédio, ponte) 
 Outro:___________________________________________

 
 
25. Já alguém na sua família cometeu suicídio?     
 Não  Sim. Quem?___________________________________________________ 

 
 
 
26. Indique as causas que, na sua opinião, conduzem os elementos das forças de segurança ao suicídio. 
Ordena-as por importância, marcando com 1 a causa mais importante e com 5 a causa menos 
importante:  
 

 Problemas de trabalho 
 Problemas familiares 
 Problemas de saúde 
 Problemas económicos 
 Outras:_________________________________



27. Para cada questão escolha uma única afirmação, marcando com uma cruz a que melhor descreve a 
forma como se sente no momento actual. 

 
  Não me sinto triste 
  Ando “neura” ou triste 

1  Sinto-me neura ou triste todo o tempo e não consigo evitá-lo 
  Estou tão triste ou infeliz que esse estado se torna penoso para mim 
  Sinto-me tão triste ou infeliz que não consigo suportar mais esse estado 
   
  Não estou demasiado pessimista nem me sinto desencorajado em relação ao futuro 
  Sinto-me com medo do futuro 

2  Sinto que não tenho nada a esperar do que surja no futuro 
  Creio que nunca conseguirei resolver os meus problemas 
  Não tenho qualquer esperança no futuro e penso que a minha situação não pode melhorar 
   
  Não tenho a sensação de ter fracassado 
  Sinto que tive mais fracassos que a maioria das pessoas 

3  Sinto que realizei muito pouca coisa que tivesse valor ou significado 
  Quando analiso a minha vida passada, tudo o que noto são uma quantidade de fracassos 
  Sinto-me completamente falhado como pessoa (pai, mãe, marido, mulher) 
   
  Não me sinto descontente em nada em especial 
  Sinto-me aborrecido a maior parte do tempo 

4  Não tenho satisfação com as coisas que me alegravam antigamente 
  Nunca mais consigo obter satisfação seja com o que for 
  Sinto-me descontente com tudo 
   
  Não me sinto culpado em nada em particular 
  Sinto, grande parte do tempo, que sou mau ou que não tenho valor 

5  Sinto-me bastante culpado 
  Agora, sinto permanentemente que sou mau e não valho absolutamente nada 
  Considero que sou mau e não valho absolutamente nada 
   
  Não sinto que esteja a ser vítima de algum castigo 
  Tenho o pressentimento que me pode acontecer alguma coisa de mal 

6  Sinto que estou a ser castigado ou que em breve serei castigado 
  Sinto que mereço ser castigado 
  Quero ser castigado 
   
  Não me sinto descontente comigo 
  Estou desiludido comigo 

7  Não gosto de mim 
  Estou bastante desgostoso comigo 
  Odeio-me 
   
  Não sinto que seja pior que qualquer pessoa 

8  Critico-me a mim mesmo pelas minhas fraquezas ou erros 
  Culpo-me das minhas próprias faltas 
  Acuso-me por tudo de mal que acontece 
   
  Não tenho quaisquer ideias de fazer mal a mim mesmo 
  Tenho ideias de pôr termo à vida, mas não sou capaz de as concretizar 

9  Sinto que seria melhor morrer 
  Creio que seria melhor para a minha família se eu morresse 
  Tenho planos concretos sob a forma como hei-de por termo à vida 
  Matar-me-ia se tivesse oportunidade 
   
  Actualmente não choro mais do que o costume 

10  Choro agora mais do que costumava 
  Actualmente passo o tempo a chorar e não consigo parar de fazê-lo 
  Costumava ser capaz de chorar, mas agora nem sequer consigo, mesmo quando tenho vontade 



 
  Não fico agora mais irritado do que ficava 

11  Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que ficava 
  Sinto-me permanentemente irritado 
  Já não consigo ficar irritado por coisas que me irritavam anteriormente 
   
  Não perdi o interesse que tinha noutras pessoas 

12  Actualmente sinto menos interesse pelos outros do que costumava ter 
  Perdi quase todo o interesse pelas pessoas, sentindo pouca simpatia por elas 
  Perdi por completo o interesse pelas pessoas, não me importando absolutamente com nada a seu respeito 
   
  Sou capaz de tomar decisões tão bem como antigamente 

13  Actualmente sinto-me menos seguro de mim mesmo e procuro evitar tomar decisões 
  Não sou capaz de tomar decisões sem a ajuda de outras pessoas 
  Sinto-me completamente incapaz de tomar qualquer decisão 
   
  Não acho que tenho pior aspecto do que costumava 

14  Estou aborrecido porque estou a parecer velho e pouco atraente 
  Sinto que se deram modificações permanentes na minha aparência que me tornam pouco atraente 
  Sinto que sou feio ou que tenho aspecto repulsivo 
   
  Sou capaz de trabalhar tão bem como antigamente 
  Agora preciso de um esforço maior do que dantes para começar a trabalhar 

15  Não consigo trabalhar tão bem como de costume 
  Tenho de despender um grande esforço para fazer seja o que for 
  Sinto-me incapaz de realizar qualquer trabalho por mais pequeno que seja 
   
  Consigo dormir tão bem como dantes 

16  Acordo mais cansado de manhã do que habitual 
  Acordo cerca de 1-2 horas mais cedo do que é costume e custa-me voltar a adormecer 
  Acordo todos os dias mais cedo do que o costume e não durmo mais do que cinco horas 
   
  Não me sinto mais cansado do que habitual 

17  Fico cansado com mais facilidade do que antigamente 
  Fico cansado quando faço seja o que for 
  Sinto-me tão cansado que sou incapaz de fazer o que quer que seja 
   
  O meu apetite é o mesmo de sempre 

18  O meu apetite não é tão bom como costumava ser 
  Actualmente o meu apetite está muito pior do que anteriormente 
  Perdi por completo todo o apetite que tinha 
   
  Não tenho perdido muito peso, se é que perdi algum, ultimamente 

19  Perdi mais de 2, 5 quilos de peso 
  Perdi mais de 5 quilos de peso 
  Perdi mais de 7, 5 quilos de peso 
   
  A minha saúde não me preocupa mais do que o habitual 
 

20 
 Sinto-me preocupado com dor e sofrimento, com má disposição de estômago ou prisão de ventre ou ainda 

outras sensações físicas desagradáveis 
  Estou tão preocupado com a maneira como me sinto ou com aquilo que sinto, que se torna difícil pensar noutra 

coisa 
  Encontro-me totalmente preocupado pela maneira como me sinto 
   
  Não notei qualquer mudança recente no meu interesse pela vida sexual 

21  Encontro-me menos interessado pela vida sexual do que costumava estar 
  Actualmente sinto-me muito menos interessado pela vida sexual 
  Perdi completamente o interesse que tinha pela vida sexual 

 
 
 



 

28. Coloque uma cruz no quadrado V, se considera a frase verdadeira em relação à maneira como se 

sente, ou no quadrado F se achar a frase falsa relativamente ao modo como se sente. 

 
 V F 
1. Vejo o futuro com esperança e entusiasmo   

2. Faria melhor em abandonar tudo porque não posso escolher o melhor para mim   

3. Quando as coisas vão mal, é-me útil saber que isso não dura sempre   

4. Não consigo imaginar o que vai ser a minha vida dentro de 10 anos   

5. Não tenho tempo suficiente para concretizar o que mais desejo   

6. No futuro, vou conseguir o que é mais importante para mim   

7. O meu futuro parece-me sombrio   

8. Vou conseguir ter mais coisas na vida do que a generalidade das pessoas   

9. Não tenho sossego e não vejo razão para acreditar que possa vir a ter no futuro   

10. As minhas experiências do passado preparam-me perfeitamente para o futuro   

11. Sinto mais uma falta de prazer em tudo do que o contrário   

12. Não espero ter o que mais desejo   

13. Quando penso no futuro vejo-me mais feliz que agora   

14. As coisas não são como eu quero   

15. Tenho fé no futuro   

16. Nunca tenho o que quero, pelo que é ridículo desejar seja o que for   

17. É de facto improvável que obtenha reais satisfações no futuro   

18. O futuro parece-me vago e incerto   

19. Tenho mais bons momentos do que maus   

20. Não serve de nada procurar algo que deseje, porque provavelmente não vou conseguir   

 


