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O interesse por estudar os fatores que influenciam a dependência de bebidas 
alcoólicas em policiais militares, se deu a partir da minha vivência enquanto profissional 
atuando como policial militar. Trata-se de um estudo exploratório de natureza qualitativa. 
Estabeleci como objetivo descrever os fatores que levam policiais militares ao uso de bebidas 
alcoólicas.O problema da pesquisa é: Quais fatores influenciam a dependência de bebidas 
alcoólicas em policiais militares? Os sujeitos que comporão o objeto do trabalho serão 
policiais militares que estão na ativa e que fazem uso de bebidas alcoólicas; o instrumento 
para coleta de dados será a entrevista semi-estruturada e a observação participante. Todos 
os critérios éticos serão considerados em todas as fases da pesquisa, com base na resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde que trata de pesquisas envolvendo seres humanos. 
Esse estudo é de grande importância, para a sociedade, pois cidadãos dependem de 
segurança para garantir a sua integridade e a inviolabilidade de seus patrimônios. À Polícia 
Militar é um estudo relevante, pois contribuirá através de reflexões e posteriores propostas de 
ações. Para a Faculdade Maria Milza aparece como um revelador de que a instituição é 
compromissada com estudos científicos que tenham intervenção junto à sociedade em que 
está inserida. Para a Enfermagem, esse estudo fortalecerá a área de conhecimento em 
Saúde Mental, demonstrando que pode e dever intervir em espaços que não são comumente 
explorados na profissão. 
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