
 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartilha de Prevenção do Suicídio 
na Segurança Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dayse Miranda 

Alexandra Valéria Vicente da Silva 

Cláudia de Oliveira Mourão 

José Edir Paixão de Sousa 

Nathalia Fallavena Ceratti 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartilha de Prevenção do Suicídio 
na Segurança Pública 

 

 

 

 

 

EDITAL Projeto PNUD-BRA/18/012 

Fortalecimento de Capacidades para Gestão das Políticas de Segurança no Distrito Federal 

JOF-1060/2019 

 

 

 

 

 

 
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSPDF); 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
 

Cartilha de prevenção do suicídio na segurança pública/ MIRANDA, Dayse; 
SILVA, Alexandra Valéria Vicente da; MOURÃO, Cláudia de Oliveira; SOUSA, 
José Edir Paixão de; CERATTI, Nathalia Fallavena. — : Brasília: Secretaria de 
Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSPDF), 2020. 

 



 
 

Sumário 
 
Apresentação ......................................................................................................................... 6 

1 - Conceitos, as dimensões e o risco do suicídio na segurança pública no Brasil ............... 9 

1.1 - “Comportamentos suicidas”: definições ................................................................. 9 

1.2 - A magnitude do problema ...................................................................................... 10 

1.2.1 - Os dilemas para se mapear o suicídio de profissionais de segurança pública

 ...................................................................................................................................... 14 

1.3 - Os fatores de risco para o suicídio na segurança pública ..................................... 19 

1.4 - Os fatores protetivos contra o suicídio na segurança pública .............................. 21 

2 - A prevenção do suicídio na segurança pública .............................................................. 23 

2.1 - A prevenção: alguns marcos conceituais e avanços institucionais ...................... 23 

2.1.1 - A prevenção segundo o nível do risco ............................................................ 26 

2.2 - Estratégias para prevenir o suicídio na segurança pública ................................... 27 

2.2.1 - O multiplicador de prevenção do suicídio em contexto organizacional: o que 

é? O que faz? ............................................................................................................... 28 

2.2.2 - O perfil, competências e habilidades do multiplicador de prevenção do 

suicídio. ........................................................................................................................ 29 

2.2.3 - Multiplicadores de prevenção do suicídio no campo da segurança pública 31 

3 - Desenvolvendo habilidades emocionais dos multiplicadores de prevenção do suicídio 

na segurança pública ........................................................................................................... 35 

3.1 - Habilidades Emocionais – Inteligência Emocional (IE) .......................................... 36 

3.2 - Autoconhecimento e diversidade humana ........................................................... 37 

3.3 - Valores humanos .................................................................................................... 38 

3.4 - relações interpessoais ............................................................................................ 39 

3.5 - A comunicação assertiva ........................................................................................ 39 

3.5.1 - Comunicação não-violenta .............................................................................. 39 



 
 

3.5.2 - Algumas orientações sobre a CNV: ................................................................. 40 

3.6 - Mapa da empatia .................................................................................................... 41 

3.6.1 - Áreas da Ferramenta Mapa da Empatia ......................................................... 42 

3.6.2 - O Mapa da Empatia aplicado ao campo de segurança pública: uma 

experiência empírica no Distrito Federal. .................................................................. 44 

4 - O primeiro contato com pessoas em sofrimento psíquico: o que o multiplicador de 

prevenção pode fazer? ........................................................................................................ 47 

4.1 - Identificando o sofrimento mental ........................................................................ 49 

4.2 - Atenção aos sinais de alertas ................................................................................. 56 

4.3 -  O primeiro contato: como abordar uma pessoa com ansiedade ou depressão?

 .......................................................................................................................................... 57 

4.4 - Possíveis ações de prevenção e intervenção ao adoecimento mental no nível 

institucional ..................................................................................................................... 61 

4.5 - Cuidando do multiplicador ..................................................................................... 63 

4.6 - Os limites e as possibilidades do multiplicador ..................................................... 63 

5 - Intervenção em Crise Suicida: possibilidades para os multiplicadores de prevenção do 

Suicídio ................................................................................................................................. 64 

5.1 - Crise suicida ............................................................................................................. 65 

5.1.1 - Principais perfis dos tentantes ........................................................................ 69 

5.1.2 - Estratégias de comunicação com pessoas em comportamento suicida ...... 71 

5.2 - O multiplicador em situações de ameaça a suicídio ............................................. 75 

6 - Recomendações para o multiplicador de prevenção do suicídio na segurança pública76 

Referências bibliográficas ................................................................................................... 78 

Sobre os autores .................................................................................................................. 81 

 

  



Cartilha de Prevenção do Suicídio na Segurança Pública 

_______________________________________________________________ 

6 
 

Apresentação 

 
Dayse Miranda 

 
 

Nos últimos dois anos, o Brasil registrou 104 casos de suicídio de policiais 

militares e civis, de acordo 13º Anuário de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP). O estudo concluiu que o número de suicídios entre policiais 

(civis e militares) da ativa (104) foi maior do que o número de agentes mortos em serviço 

(87) em 2018. Houve um aumento de 42% nos casos de suicídio em comparação com 

2017. 

O Boletim de Notificações de Mortes Violentas Intencionais e Tentativas de 

Suicídio entre Profissionais de Segurança Pública no Brasil (2019) salientou uma possível 

relação entre mortes por suicídio e fatores ocupacionais: 15% do total de mortes por 

suicídio declaradas ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção (GEPeSP) 

em 2018 ocorreram no ambiente de trabalho. Essas cifras corroboram com situações 

cotidianas de estresse, trauma, depressão e ansiedade narradas por profissionais de 

segurança pública da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro à equipe do GEPeSP.  

 

[...] Mas é que, infelizmente, o primeiro processo que você sofre é a perda da sua sensibilidade. 

Por exemplo, o colega morreu domingo de manhã, segunda-feira foi o enterro dele, né? E tá todo 

mundo trabalhando normalmente. A vida continua? A vida continua. Mas é tratado só como 

número. (Relato de um policial militar praça concedido a equipe do GEPeSP citada na obra Por 

que Policiais se matam?)  

 

“Fiquei 15 dias em casa; quando eu voltei pra trabalhar, eu estava trabalhando já com arma de 

fogo, normalmente. Não entrei nem em SINA – Serviço Interno Não Armado. Quando eu voltei, 

eu fiquei seis dias detido no batalhão, preso. É. Meu tratamento foi esse. Eu fiquei dois dias 

hospitalizado, e 15 dias em casa. No 16° dia, eu voltei à companhia. Me entregaram à tropa, e fui 

punido (...) E fiquei seis dias no batalhão. Agravou? Muito. Ao invés da polícia me dar apoio 

psicológico, me tratar, não; primeiro, ela me puniu. Por isso que eu não procurei... (Relato 2 de 

um policial militar praça, concedido a equipe do GEPeSP citada na obra Por que Policiais se 

matam?). 

 

O suicídio no campo da Segurança Pública, apesar das evidências, é ainda para 

muitas instituições um problema invisível. Não temos estatísticas confiáveis para 
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demonstrar a sua real magnitude. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública teve acesso 

a informações de mortes por suicídio de agentes de segurança do país de 19 unidades 

federativas. Os estados Espírito Santo, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima, Rio 

Grande do Norte, Sergipe e Tocantins não responderam à pesquisa do FBSP. A 

resistência das instituições de segurança pública à divulgação dos dados é um dos 

obstáculos à notificação das mortes violentas intencionais no Brasil.  

Apesar da subnotificação, as estatísticas de mortes por suicídios de policiais civis 

e militares da ativa informadas ao FBSP em 2018 sinalizam a magnitude e a gravidade 

do problema no campo da Segurança Pública. Iniciativas de prevenção universal1, como 

a realização de campanhas de sensibilização, seminários, cursos e a publicação de 

cartilhas sobre a prevenção do suicídio entre profissionais de segurança pública, são 

urgentes.  

A Cartilha de Prevenção do Suicídio na Segurança Pública visa orientar os agentes 

de segurança no manejo do comportamento suicida em seu ambiente de trabalho. 

Buscamos oferecer ao profissional de segurança pública ferramentas que os auxiliem na 

identificação de sinais de alerta, na abordagem técnica e no acolhimento de um colega 

de trabalho em sofrimento psíquico, como também em situações no ambiente 

profissional que envolvam ameaça iminente de suicídio. O que dizer a um colega com 

sintomas de depressão? O que fazer quando um colega ou um amigo de trabalho estiver 

ameaçando agir contra a sua própria vida?  

Essa publicação foi inspirada na experiência piloto de formação de 

multiplicadores de prevenção do suicídio na segurança pública do Distrito Federal, 

realizada entre os meses de outubro a dezembro de 2019. Esta publicação foi elaborada 

para os multiplicadores de prevenção do suicídio na segurança pública. Não se trata de 

um texto dirigido exclusivamente para o profissional de saúde que atua na segurança 

pública, mas a todos profissionais da segurança pública que desejam prevenir o suicídio, 

identificando, acolhendo, abordando e encaminhando amigos e/ou colegas de trabalho 

que sinalizem sintomas de sofrimento psíquico e algum risco para o suicídio. 

                                      
1 Prevenção Universal é aquela que atinge à população geral. É um tipo de ação baseada na conscientização e 
informação sobre o tema. 
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Esta cartilha está organizada em cinco capítulos. O primeiro aborda os conceitos, 

a magnitude, as dimensões e os fatores de risco e proteção contra o comportamento 

suicida entre policiais.  

O segundo capítulo é dedicado à prevenção e ao papel dos multiplicadores de 

prevenção do suicídio na segurança pública.  

O agente de prevenção do suicídio muitas vezes será percebido, em seu 

ambiente de trabalho, como uma referência de acolhimento. Esse profissional 

demandará recursos emocionais para manejar as dificuldades do outro, mas, acima de 

tudo, para lidar com as suas próprias emoções. É nesse sentido que o terceiro capítulo 

busca contribuir. Apresentamos algumas ferramentas para o desenvolvimento de 

habilidades emocionais para a vida do profissional de segurança pública. Atitudes, 

posturas e práticas baseadas na empatia e na comunicação assertiva e não violenta 

serão objetos desse capítulo.  

O quarto capítulo trata o sofrimento psíquico e a abordagem no primeiro 

contato. O que é adoecimento psíquico? Como identificar os sinais de adoecimento? 

Como abordar um colega em depressão? O que dizer? O que não dizer? Como acolher 

uma pessoa em sofrimento psíquico? Como identificar o risco de suicídio entre colegas 

e amigos profissionais de segurança pública? O que fazer nessas situações? Para onde 

encaminhá-lo? Essas são as questões chave desse capítulo.  

O quinto capítulo trata de uma das possibilidades de atuação dos multiplicadores 

de prevenção em suicídio: a ameaça iminente de suicídio no contexto da segurança 

pública. Por último, tecemos algumas recomendações para os multiplicadores de 

prevenção do suicídio na segurança pública. 
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1 Conceitos, as dimensões e o 

risco do suicídio na segurança 
pública no Brasil 

 
Dayse Miranda e Nathalia Fallavena Ceratti 

 

 

Este capítulo visa discutir a magnitude, as dimensões e os fatores de risco e 

proteção contra o comportamento suicida na segurança pública no Brasil. Antes de 

abordar o problema, acreditamos ser essencial trazer os conceitos chave de 

comportamentos suicidas segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), como 

também apresentar dados recentes de suicídio na população geral no País que 

confirmam a sua gravidade. 

 

1.1 - “Comportamentos suicidas”: definições 
 

O termo “comportamento suicida” é usado para pensar o suicídio como um 

processo que engloba pensamentos suicidas, tentativas de suicídio e o desfecho fatal 

(BERTOLOTE, 2012). A psicologia norte-americana, a partir dos anos 1990, teve uma 

grande influência no emprego do termo comportamento suicida (SHNEIDMAN, 1984, p. 

383). Bertolote (2012) salienta que essa escolha tem dois lados. Se, por um lado, essa 

escolha facilita a comunicação, sobretudo com o público leigo, por outro compromete 

as especificidades clínicas e epidemiológicas dos fenômenos descritos acima.  

As mortes por suicídio e as tentativas de suicídio são conceitualmente 

fenômenos complexos e repletos de divergências. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 1998), “o suicídio é um ato deliberado, intencional, de causar a morte a si 

mesmo, ou seja, um ato iniciado e executado por uma pessoa que tem a noção de que 

do seu ato poderá resultar a morte, e cujo desfecho fatal é esperado” (OMS, 1998). A 
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intencionalidade de dar cabo à vida por quem o comete é o elemento-chave, segundo a 

OMS (2002). 

A tentativa de suicídio é “um ato autoagressivo deliberado (por exemplo: cortar-

se ou ingerir medicamentos ou outras substâncias tóxicas) com a intenção de pôr fim à 

vida, cujo desfecho, porém, não é fatal. Uma tentativa de suicídio sempre deve ser 

levada a sério, tanto por suas consequências clínicas como por ser um fator de risco para 

outras tentativas e para um suicídio consumado no futuro” (BERTOLOTE, 2002, p. 24). 

Os pensamentos suicidas são considerados fenômenos complexos por suas 

irregularidades em termos de frequência e intensidade. Os pensamentos podem variar 

desde ideias vagas sobre morte e morrer (ideação suicida), as quais podem adquirir 

consistência (com aumento da frequência). Silva et al. (2006) conceituam ideação 

suicida como “relato espontâneo ou resposta a diferentes questionamentos, que 

abrangem desde pensamentos de que a vida não vale a pena ser vivida até 

preocupações contínuas” (p. 1840).  

Botega e colaboradores (2005) denominam ideações suicidas por desejos e 

pensamentos “comunicados”. O conceito envolve nuances: desde pensamentos 

passageiros de que a vida não vale a pena ser vivida até preocupações intensas sobre 

por que viver ou morrer. Ideias suicidas estão associadas também às consequências de 

estados delirantes. A interpretação dos achados sobre a ideação suicida envolve muitas 

incertezas devido aos vieses na conceituação do fenômeno. O seu entendimento passa 

pela forma e pelo conteúdo das perguntas que são feitas aos pacientes; bem como à 

diversidade cultural (BOTEGA, 2015, p. 54). 

Nesta Cartilha, a expressão “comportamentos suicidas” será adotada para 

designar indistintamente as tentativas de suicídio e os suicídios consumados.   

 

1.2 - A magnitude do problema 
 

A taxa de suicídio no mundo caiu 29% desde 2000. Se considerarmos a época 

com o maior índice de pessoas que tiraram a própria vida, em 1994, a queda chega a 

38%. A estimativa é de que 4 milhões de vidas tenham sido salvas, mais de quatro vezes 
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o número de mortos em batalhas durante o mesmo período2. No Brasil, ao contrário do 

índice mundial, a taxa de suicídios, a cada 100 mil habitantes, cresceu. Segundo o 

Sistema de Informação sobre Mortalidade/Ministério da Saúde (SIM/MS), o Brasil 

registrou 113.483 suicídios entre os anos de 2007 e 20173. Só em 2017, o País registrou 

12.495 mortes por suicídio – o último ano disponível.  

A taxa oficial de mortalidade por suicídio no Brasil, estimada em 4,9 por 100.000 

para a população geral em 2007, chegou a 6 por 100.000 habitantes no ano de 2017 

(NUNES, 2019).4 Trata-se de um aumento de 41% em uma década! Jovens e idosos acima 

de 70 anos pertencem aos grupos etários mais vulneráveis. As mortes de jovens entre 

15 a 29 anos no Brasil é a quarta causa. Entre homens, nessa faixa etária, é o terceiro 

motivo. Entre mulheres jovens, o suicídio ocupa a oitava causa mortis. 

 A taxa de suicídio também varia entre grupos ocupacionais, embora não haja 

consenso entre pesquisadores anglo-saxônicos de que fatores ocupacionais possam 

aumentar o nível de risco ao suicídio. As mortes por suicídio entre policiais são 

fenômenos numericamente significativos no Brasil e no mundo. O mesmo não podemos 

afirmar quando estamos analisando as taxas de suicídio. Há controvérsias no que se 

refere à validação e à confiabilidade das taxas de suicídio entre policiais. No Brasil, não 

temos evidências empíricas confiáveis que nos permitam concluir que policiais se 

matam mais do que outras categorias ocupacionais, como médicos, trabalhadores 

manuais ou químicos. 

O difícil acesso a dados sócio demográficos compromete o conhecimento da taxa 

de suicídio de profissionais de segurança padronizadas por sexo e idade. Não podemos 

verificar se a taxa de mortes por suicídio desse grupo ocupacional é maior do que a da 

população geral no Brasil. Essa questão é ainda uma incógnita para os especialistas no 

tema. Apesar disso é possível observar um acentuado crescimento de mortes por 

suicídio entre policiais em diferentes estados brasileiros.  

                                      
2 Fonte: https://www.hypeness.com.br/2019/01/a-taxa-global-de-suicidio-diminuiu-29-desde-2000-e-isso-e-
resultado-de-muito-trabalho-e-muita-conversa/ 
3 O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde reúne os dados obtidos através das 
declarações de óbito dos estados do País. Baseado no Código Internacional de Doenças (CID-10), selecionamos as 
categorias que compõem as mortes autoprovocadas, seja por envenenamento ou uso de outras substâncias (X60-X69) 
e as mortes decorrentes de lesões, como enforcamentos, asfixia por fumaça e arma de fogo (X70-X84). 
4 https://medium.com/@pblnns/o-suic%C3%ADdio-no-brasil-em-n%C3%BAmeros-16849d050c56 
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Dados recentes, publicados pelo 13° Anuário Brasileiro de Segurança Pública do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelaram que o Brasil registrou 104 casos de 

suicídios envolvendo policiais civis e militares da ativa, isso representa um aumento de 

42% em comparação ao ano de 2017 (n=73)5. Em 2017, do total de 73 casos de suicídios 

policiais, 52 aconteceram na Polícia Militar e 21 na Polícia Civil. Já no ano de 2018, de 

104 ocorrências por suicídio, 80 ocorreram na Polícia Militar e 24 na Polícia Civil, o que 

representa um aumento significativo de 54% e 14% respectivamente. 

 

Tabela 1 – Números (absoluto) e Taxas de Suicídio de Policiais por Unidade da 
Federação – Brasil (2017- 2018) 

 

UF 
 

Número de suicídios policiais² Taxas de suicídio policial³ 
Variação 

(%) 

2017 2018 2017 2018  

São Paulo 26 30 22,15 25,56 15,4 

Minas Gerais 10 14 19,32 27,04 40 

Paraná 8 11 30,73 42,26 37,5 

Distrito Federal 2 8 11,1 44,41 300 

Rio Grande do Sul 3 7 12,48 29,13 133,3 

Alagoas - 6 -- 66,79 -- 

Bahia 2 4 5,34 10,68 100 

Goiás 3 3 19,92 19,92 - 

Maranhão 1 3 9,12 27,37 200 

Mato Grosso do Sul 2 3 27,08 40,62 50 

Pará 2 3 11,29 16,93 50 

Rio de Janeiro 8 3 14,47 5,43 -62,5 

Santa Catarina 2 3 14,08 21,11 50 

Ceará - 2 -- 10,5 -- 

Pernambuco 1 2 4,24 8,47 100 

Amazonas 2 1 17,54 8,77 -50 

Paraíba 1 1 8,69 8,69 - 

Acre - - -- -- - 

Amapá - - -- -- - 

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública.  

 

A Tabela 1 revela os estados que se destacaram em números e taxas de mortes 

por suicídio em 2017-2018. O estado que apresenta maior ocorrência de suicídios é São 

Paulo nos dois anos. Por outro lado, o estado com a maior taxa de suicídio em 2018 é 

Alagoas. A segunda maior taxa é o Distrito Federal, isto é, 11,10 por 100 mil policiais em 

                                      
5 Os estados que não responderam à pesquisa do Fórum: ES, MT, PI, RO, RN, RR, SE e TO. 
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2018. E a terceira maior taxa de mortes por suicídio de policiais é a do estado do Paraná 

com 44,41 por cem mil policiais. 

Um levantamento realizado pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e 

Prevenção (GEPeSP) constatou que houve um aumento de mortes violentas intencionais 

e tentativas de suicídio entre os anos de 2017, 2018 e 2019. Em 2017, o GEPeSP 

identificou 25 suicídios, 6 tentativas de suicídio e 3 casos de homicídio seguido de 

suicídio (H/S), conhecido como homicídio/suicídio ou, abreviando, H/S6. São dinâmicas 

em que o indivíduo comete um assassinato e após se suicida. Em 2018, foram 

identificados 53 casos de suicídios consumados, 14 tentativas de suicídio e 14 

homicídios seguidos de suicídio. É importante destacar o H/S foi a categoria que mais 

cresceu entre 2017 e 2018.  

Em 2019, o número de mortes por suicídio seguiu o mesmo padrão. O GEPeSP 

recebeu 131 casos. Foram 43 ocorrências a mais do que no ano de 2018 (n=88). Trata-

se de um aumento de 49%. Em relação às mortes por suicídios, recebemos 77 casos, 

enquanto que, no ano de 2018, esse número foi de 53 casos declarados. Foi um aumento 

de 45% de um ano para o outro. O Quadro 1 evidencia a distribuição em percentual dos 

casos relatados ao GEPeSP, nos três anos, segundo as categorias de análise de mortes 

violentas intencionais e tentativas de suicídio. 

 
Quadro 1: Casos Relatados ao GEPeSP por Categorias de Análise – 2017, 2018 e 2019 

 

Categorias 2017 (n=36) 2018 (n=88) 2019 (n=131) 

Suicídio consumado 69% 60% 59% 

Tentativa de suicídio 17% 16% 30% 

Homicídio seguido de suicídio - H/S 8% 16% 8% 

Morte por causa indeterminada (suspeita) 6% 8% 3% 

Total 100% 100% 100% 

Fonte: GEPeSP | www.gepesp.org 

                                      
6 A tradição da criminologia contemporânea explica que as correlatas do H/S são diferentes tanto do suicídio quanto dos 
homicídios e variam segundo as características das vítimas. O homicídio seguido por suicídio (H/S) é um fenômeno tipicamente 
de gênero. Trabalhos chave representam essa tradição: STACK, Steven. (1997) Homicide followed by suicide: an analysis of 
Chicago data. Criminology, 35(3):435-453; ROSENBAUM, Milton. (1990) The role of depression in couples involved in murder-
suicide and homicide. American Journal of Psychiatry, 147(8):1036-1039. SILVERMAN, Robert A. & KENNEDY, Leslie W. (1988) 
Women who kill their children. Violence and Victims, 3(2):113-127. SOMANDER, Lis K. & RAMMER, Lennart M. (1991) Intra- 
and extrafamilial child homicide in Sweden 1971-1980. Child Abuse and Neglect, 15 (1/2):45-55 
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As tentativas de suicídio cresceram exponencialmente de 2019 em relação aos 

números apresentados em 2018. O GEPeSP teve acesso a 39 ocorrências: o que significa 

ser 25 casos a mais do que no ano passado (n=14), configurando um incremento de 

178%. As declarações dos homicídios seguidos de suicídios (H/S) em 2019 sofreram uma 

queda (n=11) em comparação com o quantitativo de registros no ano anterior (n=16). A 

mesma tendência observamos para os casos de mortes por causa indeterminadas em 

2019. É importante ressaltar que não temos como saber se de fato houve um aumento 

das notificações em função da visibilidade do grupo no campo de segurança pública ou 

se aconteceu um significativo crescimento de tentativas de suicídios de profissionais de 

segurança no País.  

Na próxima seção, abordaremos os dilemas e as limitações metodológicas para 

se mapear os casos de suicídio e tentativa de suicídio entre profissionais de segurança 

pública no Brasil. 

 

1.2.1 - Os dilemas para se mapear o suicídio de profissionais de 
segurança pública  

 

Desde 2016, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção (GEPeSP) 

monitora, sistematiza e organiza registros de mortes violentas intencionais e tentativas 

de suicídio entre os profissionais de segurança pública do país. A Figura 1 evidencia 

como se dá o Fluxo de Informação recebida e sistematizada. 

 

Figura 1: Fluxograma da Informação 

Fonte: GEPeSP | www.gepesp.org 
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A classificação das notificações recebidas faz parte do fluxo do tratamento das 

informações. Quatro categorias são consideradas para análise, são elas: (i) suicídio 

consumado, ou seja, quando o indivíduo retirou a própria vida; (ii) tentativa de suicídio, 

quando o agente tentou se matar e sobreviveu; (iii) homicídio seguido por suicídio, 

conhecido como homicídio/suicídio ou, abreviando, H/S. São casos em que o 

profissional mata um outro indivíduo antes de se matar. Por fim, (iv) as mortes por causa 

indeterminada, quando há uma suspeita de ser um suicídio, mas as informações 

disponíveis não foram suficientes para esclarecer a causa mortis.  

As informações recebidas são armazenadas e organizadas por variáveis sócio 

demográficas, institucionais, profissionais e situacionais num banco de dados. A Figura 

2 ilustra as variáveis que integram o nosso banco. São elas: características da vítima 

(nome, sexo, idade, estado civil, vínculo institucional e patente) e as circunstâncias do 

fato (data, local, meio utilizado, motivos). Os micros dados são extraídos das narrativas 

de amigos, colegas das vítimas, como também dos registros de ocorrências quando há 

esse nível de detalhamento. 

Figura 2: Variáveis - Banco de Dados 

Fonte: GEPeSP | www.gepesp.org 

 

O mapeamento desse tipo de informações é uma tarefa complexa por vários 

motivos. Um deles é o tabu com relação à saúde mental existente nas instituições de 

segurança pública e na sociedade brasileira (BOLETIM, 2019). Sabemos muito pouco a 

respeito. O comportamento suicida policial não é com frequência reconhecido como um 

Figura 2: Variáveis – Banco de Dados 
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tema relevante para o planejamento estratégico das organizações de segurança pública 

no Brasil. Estudos etnográficos (MIRANDA, et.al., 2017; MIRANDA, et al., 2016; 

NOGUEIRA, G. 2005) confirmam a existência de tabus com relação ao preconceito a 

problemas de saúde mental de policiais no campo de segurança pública.  

O segundo motivo se deve à inexistência de uma cultura organizacional que 

incentive a coleta e sistematização dos dados de mortes violentas intencionais 

(BOLETIM, 2019). Esse problema é justificado pela falta de recursos humanos 

especializados, pela dificuldade na obtenção de dados oficiais e pela invisibilidade 

institucional e social do suicídio.  

Um terceiro fator associado ao segundo é a burocracia na aquisição de 

informações de mortes violentas intencionais e tentativas de suicídio nas unidades 

federativas do País. O contato com as secretarias estaduais de segurança pública não é 

fácil. Essas organizações têm autonomia para decidir sobre “para quem” e “quando” 

informar os dados, muitas vezes tidos como “sigilosos”. A ausência de dados confiáveis 

compromete inclusive o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção do suicídio 

na área.  

Uma estratégia empregada pelo GEPeSP para contornar esses dilemas foi 

recorrer a uma rede de profissionais de segurança pública de diversas regiões do país 

(Norte, Nordeste, Sul e Sudeste), que voluntariamente enviam registros ocorrências 

policiais ou notícias de mortes ou tentativas de suicídio por whatsapp. Também 

obtemos informações por meio de consultas a páginas dos principais veículos de 

comunicação no país. A Figura 3 mostra as fontes informais que acessamos para 

identificar as mortes violentas intencionais e as tentativas de suicídio.   
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Figura 3: Fontes de Casos Recebidos 

GEPeSP | www.gepesp.org 

  

Apesar da variedade de fontes e do rigoroso processo de verificação das 

informações, sabemos que os casos declarados ao GEPeSP estão em sua maioria 

subnotificados. Os dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que 

esse problema não é exclusivo ao levantamento do GEPeSP. O Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública solicitou informações de suicídio de policiais das 27 unidades 

federativas brasileiras. Dezenove estados responderam, totalizando 104 casos de 

suicídio de policiais militares e civis da ativa em 2018. Os estados do Espírito Santo, Mato 

Grosso, Piauí, Roraima, Rio Grande do Norte, Rondônia e Ceará não responderam à 

consulta do Fórum. Os números certamente são maiores. Há uma subnotificação dos 

casos.  

O GEPeSP, como trabalhou apenas com fontes informais, perdeu ainda mais 

informações. Para o mesmo ano, o grupo recebeu a metade dos casos informados ao 

Fórum. Foram identificados 53 casos de suicídios envolvendo profissionais da Polícia 

Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária 

Federal de 19 unidades federativas brasileiras.  

A má qualidade dos dados é também um problema recorrente. Quando 

realizamos a crítica dos dados recebidos, verificamos o quanto a qualidade de 

informações relevantes para a formulação de políticas de prevenção do suicídio está 
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comprometida. O Quadro 2 evidencia que, dos 131 casos de mortes violentas 

intencionais e tentativas de suicídio entre os profissionais de segurança pública, 

declarados ao GEPeSP em 2019, o estado civil das vítimas foi a variável com maior índice 

de perdas, isto é 72% (n=94).   

 

Quadro 2: Total de Perdas por Variáveis GEPeSP, 2019 

N° Variável Não informado (casos) 

1° Estado civil 94 

2° Situação funcional 80 

3° Situação no momento do fato 78 

4° Motivação 77 

5° Idade 76 

6° Unidade/setor/departamento 47 

7° Local da ocorrência 23 

8° Meio utilizado 18 

9° Cidade da ocorrência 17 

10° Cargo/patente/graduação 15 

Total de casos 131 
Fonte: GEPeSP | www.gepesp.org 

 

O segundo maior percentual de perdas é a situação funcional das vítimas com 61 

% (n=80). Esse dado é muito importante, pois informa o tipo de vínculo da vítima à 

instituição (ativo/inativo) ou se estava de licença médica. A situação no momento do 

fato é a terceira variável com maior índice de perdas. Esse dado é importante para a 

prevenção do comportamento suicida, pois ele informa se a ocorrência aconteceu na 

folga ou durante o serviço do profissional de segurança pública. A idade é um tipo de 

informação de extrema relevância, pois permite traçar o perfil das vítimas.  

As perdas de informações não param aí. A variável “motivação” é a quinta 

variável com maior percentual de perdas, isto é, dos 131 casos, 59% não apresentaram 

informações sobre as possíveis explicações do fato (n=77).  Por último, no que concerne 

à variável “meio utilizado”, dos 131 casos recebidos, dezoito não apresentaram essa 

informação. Embora o percentual de perdas para essa variável tenha sido relativamente 

baixo (13%), não podemos desconsiderar que o fácil acesso a arma de fogo é um fator 

de risco para a população de segurança pública, conforme veremos na próxima seção. 

http://www.gepesp.org/
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A qualidade das informações é essencial para a formulação de políticas públicas de 

prevenção do comportamento suicida. A prevenção se faz com conhecimento.  

A coleta e a notificação das mortes violentas intencionais e tentativas de suicídio 

são informações de suma importância para sensibilizar atores chave para a sua 

prevenção. O primeiro passo da prevenção é dar visibilidade e conscientizar a sociedade 

e os atores institucionais e governamentais de que suicídio é um problema de saúde 

pública. Para isso, cabe aos atores estratégicos da segurança pública investir na 

construção e no fortalecimento de um sistema de coleta, notificação e análises de 

dados. 

 

1.3 - Os fatores de risco para o suicídio na segurança pública 
 

O suicídio é um fenômeno de explicação complexa para o qual concorrem diver-

sos fatores. Os motivos que precipitam as tentativas de suicídio englobam o concurso 

de certos quadros psiquiátricos: a ocorrência de doenças dolorosas que diminuem a ca-

pacidade dos indivíduos, a incidência de comorbidades, dentre outros (BOTEGA et alii, 

2006). São inúmeros os aspectos causais e precipitantes daquilo que leva uma pessoa a 

atentar contra a própria vida. São fenômenos multicausais. Contudo, há grupos de risco. 

Entendemos por grupo de risco um conjunto de pessoas que, por apresentarem deter-

minadas características, isto é, por terem sido expostas a circunstâncias específicas (fa-

tores de risco), passam a ter maior probabilidade de desenvolver uma doença ou uma 

condição clínica. Se determinados indivíduos apresentam fatores de risco para o suicí-

dio, a probabilidade de vir a se matar é considerável.  

Botega (2015, p. 86) explica que a natureza dos fatores de risco varia segundo a 

influência da genética, de elementos da história pessoal e familiar, fatores culturais e 

socioeconômicos, de eventos estressantes, traços de personalidade e de transtornos 

mentais. Na área de Segurança Pública, estudos nacionais e internacionais sobre o tema7 

                                      
7 HEM, Erlend; BERG, Anne Marie [e] EKEBERG, Ivind. (2001), “Suicide in Police: A Critical Review” Suicide & Life Threat-
ening Behavior, no 31, pp. 224-233; STACK, Steven. [e] KELLEY, Thomas. (1994), “Police Suicide: An analysis”. American 
Journal of Police, no XIII, pp.73-90; VIOLANTI, John M. (2007), Police Suicide: Epidemic in Blue. Springfield, Charles C. 
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mostram que os policiais fazem parte de um grupo de risco por estarem sujeitos a 

situações de risco de violência, a um alto grau de estresse, e ao risco de convivência com 

mortes violentas e consequentemente apresentam alta prevalência de sintomas de 

transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). A TEPT é um fator de risco para o suicídio. 

Há estimativas, não confirmadas, que sugerem que nove em cada dez suicídios de 

policiais se devem aos sintomas dos transtornos de estresse pós-traumático (SOARES et 

al, 2006). O conhecimento dos fatores de risco para o suicídio são informações chave 

para a construção de políticas de prevenção do suicídio. O Quadro 3 resume outros 

fatores de risco para o suicídio de policiais de acordo com pesquisas empíricas nacionais 

e internacionais. 

 

Quadro 3:  Fatores de Risco para o Suicídio Policial 

 

Fatores sociodemográficos 
Sexo masculino, adultos jovens (30 a 44 anos), estados civis viúvo, 
casados ou união estável (principalmente homens) e evangélicos  

Transtorno mentais 
Depressão, ansiedade, abuso/dependência de álcool e de outras 
drogas), ideação ou plano suicida, tentativa de suicídio anterior e 
histórico familiar de suicídio. 

Fatores psicológicos 
Desesperança, rigidez cognitiva, pensamento dicotômico, traços da 
personalidade (impulsividade, agressividade, perfeccionismo) e 
pouca flexibilidade para enfrentar adversidades 

Fatores sociais  
Perdas de amigos e colegas de trabalho em confronto, problemas 
de relações interpessoais na família e no trabalho, baixa confiança 
interpessoal e isolamento social e desvalorização social.  

Fatores situacionais Exposição contínua à violência (letal e não letal). 

Fatores institucional 

Abuso de autoridade, punições desvinculadas do regulamento disci-
plinar, fácil acesso a meios letais disponíveis e condições de traba-
lho (escala de trabalho, horas extras e transferências de unidades 
"bicos").  

Fonte: GEPeSP | www.gepesp.org 

 

                                      
Thomas; MIRANDA, Dayse; GUIMARÃES, Tatiana. DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social – Vol. 9 – 
no 1 – JAN-ABR 2016 – pp. 1-18; MIRANDA, D. et al. Por que policiais se matam? Mórula Editorial, 2016. 

http://www.gepesp.org/
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1.4 - Os fatores protetivos contra o suicídio na segurança 

pública 

Os fatores de proteção contra o suicídio são elementos que conduzem a uma 

vida mais saudável e produtiva, com sensação de bem-estar. Na segurança pública, o 

fortalecimento de vínculos familiares e institucionais, como o incentivo ao aumento do 

nível de sociabilidade social, são fatores protetivos chave na prevenção do 

comportamento suicida. Outro fator importante na proteção contra o suicídio, na 

segurança pública é a construção de redes de apoio social em situações de estresse. O 

fortalecimento da confiança interpessoal, dentro e fora do ambiente de trabalho, é um 

segundo fator muito relevante, principalmente, em um contexto organizacional em que 

a confiança no colega e na sociedade é um item de sociabilidade escasso.  

Dois estudos recentes8 sobre o comportamento suicida entre profissionais de 

segurança no Brasil evidenciaram que a valorização social e o reconhecimento 

profissional pelos gestores destas instituições são um dos fatores protetivos contra o 

suicídio e tentativas de suicídio mais citados por policiais militares das 27 unidades 

federativas brasileiras. O Quadro 4 evidencia cinco fatores protetivos chave, a saber: 

fatores organizacionais, profissionais, sociais, psicológicos e individuais. 

 

Quadro 4: Fatores Protetivos contra o Suicídio na Segurança Pública 

 

Fatores Organizacionais 
Cultura organizacional com foco no desenvolvimento  pes-
soal e aprimoramento profissional. 

Fatores Profissionais 
Preparo técnico/qualificação e reconhecimento profissio-
nal. 

Fatores Sociais 
Valorização social, Capital social: fortes vínculos familia-
res/sociais/institucionais; redes de apoio, estrutura e rela-
ções interpessoais na família e religiosidade.  

Fatores Psicológicos 
Personalidade (Resiliência) e estilo cognitivo: esperança e 
flexibilidade  

Fatores Individuais 
Qualidade e Estilo de vida (exercício físico, manter-se inte-
grado, qualidade do sono). 

Fonte: GEPeSP | www.gepesp.org 

                                      
8 MIRANDA, D, et al., (2016) Por que Policiais se Matam? e MIRANDA, D. et al., (2017). O comportamento suicida entre 
profissionais de segurança das polícias militares no Brasil, SENASP/MINISTÉRIO DE JUSTIÇA. 

http://www.gepesp.org/
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Botega (2015) salienta que a literatura científica sobre os fatores de risco está 

consolidada. Por outro lado, sabemos muito menos a respeito do grau de proteção dos 

fatores protetivos devido à sua complexidade no que concerne à definição e à 

operacionalidade do conceito. Apesar da escassez de estudos sobre o tema, temos que 

tomar cuidado na avaliação de risco. O fato de um indivíduo contar com fatores 

protetivos não significa que ele não possa sofrer a influência de vários ou até mesmo de 

um fator de risco para o suicídio. Um policial pode ter um fator protetivo importante 

como ter vínculos fortes na família como possuir filhos. Não obstante, a sua profissão o 

expõe diariamente a situações estressantes que precisam ser monitoradas e cuidadas 

por meio de estratégias de qualidade de vida (exercícios de atividades físicas diárias, 

qualidade do sono e acompanhamento terapêutico regular).  

A prevenção do suicídio na segurança pública está para além de estratégias de 

fortalecimento de vínculos pessoais e institucionais. Ela envolve ações intersetoriais, 

porém integradas. São elas, a saber: assistência à saúde mental, investimentos nas 

condições de trabalho (mudança da escala, jornada de trabalho, melhoria na 

infraestrutura das unidades), incentivo à promoção da imagem social do policial, 

promoção de uma gestão humanizada, incentivo à política de formação e treinamento 

baseada nos preceitos da prevenção e na atenção ao policial que tenha se envolvido em 

ocorrências de risco e experiências traumáticas (MIRANDA et al, 2016, p. 96-97). A 

prevenção integrada nas organizações de segurança pública é o tema do próximo 

capítulo. 

  



Cartilha de Prevenção do Suicídio na Segurança Pública 

_______________________________________________________________ 

23 
 

2 A prevenção do suicídio na 

segurança pública 

 
Dayse Miranda 

 

 

Este capítulo visa discutir a prevenção segundo os níveis de risco no âmbito da 

Segurança Pública. Nosso foco aqui é demonstrar o papel do Multiplicador de Prevenção 

do Suicídio. Quem são esses atores? Qual é o perfil do multiplicador de prevenção? 

Como o multiplicador pode contribuir para a prevenção do suicídio entre profissionais 

de segurança pública? Quais são as ferramentas para que esse profissional possa intervir 

no cotidiano do seu ambiente de trabalho? Essas são as questões que buscaremos 

responder nas seções subsequentes.  

 

2.1 - A prevenção: alguns marcos conceituais e avanços 

institucionais 

 

No primeiro capítulo, vimos que o suicídio é um fenômeno complexo. A sua 

compreensão é multifatorial. Em medicina e em saúde pública, segundo o psiquiatra 

Bertolote (2012, p. 81), a prevenção é entendida como qualquer medida que vise 

interceptar a causa de uma doença antes que ela atinja um indivíduo. Esse conceito, 

segundo Bertolote, “se baseia na história natural das doenças e permite considerar a 

prevenção mesmo na ausência de um conhecimento acabado de sua etiologia” O 

modelo de prevenção baseado nas etapas das doenças foi desenvolvido, no início dos 

anos de 1960, pelos pesquisadores Leavell e Clark (1965)9. A grande contribuição destes 

autores foi propor a ampliação do conceito de prevenção como interpretação de causa 

                                      
9 O modelo de prevenção de doenças se tornou o paradigma fundamental da saúde pública. Os primeiros estudos 
inspirados nesse modelo partiram do conhecimento prévio da prevenção das doenças infecciosas (BERTOLOTE, 2012). 
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primeira das doenças, para o de prevenção de qualquer etapa de sua evolução natural, 

mesmo que a doença já tenha sido desencadeada.  

O modelo de prevenção baseado nas etapas da doença foi desenvolvido pelos 

pesquisadores segundo três níveis: primária, secundária e terciária. A primária envolve 

todas as atividades relacionadas à promoção geral da saúde e à proteção específica. O 

caso da vacina contra a gripe é um tipo de proteção específica contra determinadas 

formas de doenças também específicas. A vacina contra gripe protege apenas contra 

determinadas variantes do vírus que a causa. A prevenção secundária corresponde a 

identificação precoce de um processo de adoecimento. Não se trata de prevenir a 

doença, mas, sim, a sua evolução e o seu agravamento. Já a prevenção terciária implica 

adotar medidas que impeçam que a doença instalada comprometa a capacidade 

funcional do paciente. Essa concepção de prevenção foi adequada ao processo do 

suicídio, duas décadas depois, pelo pesquisador americano de destaque Gordon. Seu 

modelo está baseado em nível de risco. Essa noção foca na prevenção dos problemas 

comportamentais, considerando o risco que um indivíduo (ou populações) possa estar 

sujeito 10.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), a partir da década de 1990, passou a 

considerar o suicídio como problema de saúde pública e incentivou a criação de planos 

nacionais para sua prevenção. Esses planos incluem recomendações para que as 

estratégias de prevenção sejam efetivas. Segundo pesquisadores na área, as ações 

precisam ser abrangentes e multissetoriais11. O Quadro 5 resume os principais itens 

contidos nos planos nacionais de prevenção. 

 

 

 

 

                                      
10 Gordon, R. Na operational classification of disease prevention. In: STEINBERG, J. A; SILVERMAN, M. M (eds). 
Preventing Mental Disorders. Rockville: US. Departamento f Health and Human Services, 1987. 
11 Mann JJ, Apter A, Bertolote J, Beautrais A, Currier D, Haas A, et al. Suicide prevention strategies: a systematic review. 
JAMA. 2005; 294 (16), 2064-74. 
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Quadro 5: Principais itens contidos nos planos nacionais de prevenção do suicídio12 

 

Conscientização da população  
Apoio emocional a familiares enlutados por mortes 
por suicídio 

Divulgação responsável pela mídia 
Treinamento de profissionais de saúde em prevenção 
do suicídio 

Detecção e tratamento de depressão e de 
outros transtornos mentais 

Atenção a pessoas que abusam de alcool e de outras 
drogas psicoativas 

Redução do acesso aos meios 
Políticas voltadas para a qualidade do trabalho e para 
situações de desemprego 

 Acesso a serviços de saúde mental Intervenções psicossociais em crises 

Monitoramento da efetividade das ações de 
prevenção idealizada pelo plano.  

Coleta e Notificação sistemática de estatísticas atuali-
zadas sobre suicídio 

Fonte: Anderson e Jenkins, 2009. 

 

No Brasil, de acordo com Botega (2015), até o ano 2000, o suicídio não era 

percebido como problema de saúde pública. O país não tem um plano nacional de 

prevenção do suicídio, porém, avançou em alguns aspectos normativos nos últimos 

cinco anos. O Ministério da Saúde lançou as Diretrizes Nacionais de Prevenção do 

Suicídio e o Manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental em 2006. Cinco 

anos depois, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é instituída. Em 2015, o Ministério 

da Saúde firma parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV), lançando a 

Campanha do Setembro Amarelo. O CVV é uma instituição filantrópica que atua no 

Brasil desde 1962. Atualmente o Centro realiza mais de 2 milhões de atendimentos 

anuais, por aproximadamente 2.400 voluntários seja por atendimentos presenciais, seja 

por meio de telefone, e-mail e chat.  

O Brasil é signatário do Plano de Ação em Saúde Mental da OMS (2013-2020), 

que estabelece 2020 como prazo para uma redução de pelo menos 10% nas taxas de 

mortalidade por suicídio. Em setembro de 2017, foi lançado o Boletim Epidemiológico 

2017 e a Agenda de Ações Estratégicas para a Vigilância e Prevenção do Suicídio e 

Promoção da Saúde no Brasil 2017-2020. Apesar dos avanços institucionais da 

prevenção do suicídio no país, a taxa do suicídio permanece crescendo, conforme vimos 

                                      
12 Anderson M, Jenkins R. The role of the state and legislation in suicide prevention. In Wasserman D, Wasserman C, 
editors. Oxford textbook of suicidology and suicide prevention: a global perspective. Oxford: Oxford University; 2009, 
p. 374-9. 
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no primeiro capítulo. Esse cenário sugere que tivemos conquistas, mas o poder público 

precisa investir em estratégias, estudos sistemáticos e avaliações das ações de 

prevenção do suicídio. É um desafio, porém aprendemos, com experiências 

internacionais, que é possível prevenir o suicídio13.  

Com o aumento do número de países que têm investido em estratégias de 

prevenção a taxa global de suicídio sofreu uma significativa redução nos últimos 20 anos. 

Desde o ano 2000, houve uma queda de 29%. Se considerarmos a época com o maior 

índice de pessoas que tiraram a própria vida, em 1994, a redução chega a 38%. A queda 

nesse período aconteceu principalmente na Rússia e na Inglaterra. Uma recente 

reportagem, publicada pelo The Economist (2019), revelou que as quedas no número de 

mortes por suicídio envolveram principalmente três grupos de pessoas: (i) mulheres 

jovens da China e da Índia; (ii) homens de meia idade na Rússia e (iii) idosos do mundo 

inteiro14. 

 

2.1.1 - A prevenção segundo o nível do risco  
 

Inspirados no modelo de prevenção de Gordon (1987), os pesquisadores 

Marazek e Hogarty15, do Instituto de Medicina dos Estados Unidos em 1994, 

desenvolveram um modelo conceitual de prevenção segundo o nível de risco. São eles: 

prevenção universal, prevenção seletiva e prevenção indicada. A prevenção universal é 

dirigida a toda a população, independente do grau de risco. A intervenção está na 

redução de substâncias tóxicas letais. O objetivo desse tipo de modalidade de 

                                      
13 A Finlândia, Noruega, Suécia, Austrália e Nova Zelândia desenvolveram estratégias nacionais amplas. Outros países, 
estratégias mais localizadas e destinadas a grupos específicos, como a França. Ou, então, a partir de diretrizes nacio-
nais, como na Escócia, deixar a cargo de cada região do país o desenvolvimento de estratégias de prevenção, a fim de 
atender peculiaridades locais. Após análise de planos nacionais de prevenção do suicídio de diferentes países, foi pos-
sível determinar itens comuns a todos, caso da Finlândia, por exemplo. Antes da construção do plano, foi feita uma 
grande pesquisa sobre comportamento suicida no país. Após análise de planos nacionais de prevenção do suicídio de 
diferentes países, foi possível determinar itens comuns a todos: iniciam exibindo a situação atual do país. No caso da 
Finlândia, por exemplo, antes da construção do plano, foi feita uma grande pesquisa sobre comportamento suicida no 
país; incentivaram pesquisas na área, e quase todos determinaram um centro de referência que auxilia também na 
avaliação do que é implementado; forneceram materiais e treinamento para as escolas, mídia e organizações de apoio 
entre outras ações (BOTEGA, et al, PSICO, Porto Alegre, PUCRS, v. 37, n. 3, pp. 213-220, set./dez. 2006). 
14https://www.hypeness.com.br/2019/01/a-taxa-global-de-suicidio-diminuiu-29-desde-2000-e-isso-e-

resultado-de-muito-trabalho-e-muita-conversa/  
15 MARAZEK, P. J.; HAGGERTY, R. J. Reducing Risks for Mental Disorders. Washington, DC.: Institute of Medicine, 1994. 
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intervenção é a prevenção do suicídio. Segundo o psiquiatra Bertolote (2012, p. 88), o 

objetivo é evitar “o início de um dado comportamento e prescinde de seleção dos 

indivíduos a quem se destina a intervenção.  

A prevenção seletiva é pensada para pessoas com o risco mais elevado. Essa 

população é mais vulnerável a apresentar o comportamento suicida. A intervenção 

adequada oferece tratamento a pessoas acometidas por transtornos mentais. Por 

último, a prevenção indicada é a terceira modalidade de intervenção na prevenção do 

suicídio. Nesse caso, o risco é elevado. A estratégia adotada é oferecer tratamento 

psiquiátrico e psicológico para pacientes com diagnóstico de bipolaridade. 

 

Quadro 6: A Prevenção baseada em nível de risco 

 

Modalidades de Intervenção Público-alvo Objetivos 

Prevenção universal Toda a população 
Impedir o início do comporta-
mento 

Prevenção seletiva 
População vulnerável a apresen-
tar o comportamento em ques-
tão 

Impedir a instalação do compor-
tamento ou suas consequências 

Prevenção indicada 

População que apresenta alto 
risco de manifestar ou já mani-
festa o comportamento em ques-
tão 

Impedir as consequências da ins-
talação do comportamento 

Fonte: Mrakez e Haggerty (1994) 

 

 

2.2 - Estratégias para prevenir o suicídio na segurança pública 
 

A prevenção do suicídio faz-se por meio do reforço dos fatores ditos protetores 

e da diminuição dos fatores de risco, tanto no nível individual como coletivo. A 

prevenção do suicídio não é uma tarefa fácil, mas, segundo pesquisadores 

internacionais16 e nacionais é uma atividade factível. Ela busca por melhorias das 

                                      
16 A SUPRE (Suicide Prevention Program) é uma iniciativa mundial da OMS para a prevenção do suicídio. 
Para tanto, a SUPRE investiu em pesquisas sobre o tema. 
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condições da existência humana e a diminuição dos estressores que levam a um 

sofrimento agudo que culmina no suicídio (BOTEGA, 2015)17. A disseminação apropriada 

da informação e o aumento da conscientização são elementos essenciais para o sucesso 

de programas de prevenção do suicídio (OMS, 2000)18.  

Esta cartilha trará recursos elaborados, à luz da experiência do Curso de 

Formação de Multiplicadores de Prevenção do suicídio no Distrito Federal, aos 

profissionais de segurança pública. A segurança pública é um grupo ocupacional 

percebido pela literatura nacional e internacional como um grupo de risco por estar 

altamente exposto a situações violentas e estressante, conforme vimos no primeiro 

capítulo desta publicação.  

A prevenção do comportamento suicida abrange um conjunto de pessoas e 

grupos, incluindo profissionais da saúde, gestores, poder público, familiares e amigos 

das vítimas de mortes por suicídio e a sociedade. No campo da segurança pública, não 

é diferente. A prevenção é tarefa de todos. Esta cartilha focaliza na atuação de atores 

que podem exercer o papel de educador no campo da saúde do trabalhador de 

segurança pública. Esses atores são denominados multiplicadores de prevenção do 

suicídio. A próxima subseção abordará as funções, as formas de intervenção e o perfil 

do multiplicador na segurança pública.  

 

2.2.1 - O Multiplicador de Prevenção do Suicídio em Contexto 

Organizacional: o que é? O que faz? 
 

É o agente que atua como educador no campo da saúde de acordo com o 

contexto organizacional. Os multiplicadores são “pontes” entre atores da “ponta” e as 

lideranças. Eles não são necessariamente profissionais de saúde. São agentes que 

colaboram com a equipe de saúde da organização. Todo agente de prevenção, para 

exercer o seu ofício, passa por um treinamento. Essa capacitação os habilitam a intervir 

no seu ambiente de trabalho. Mas como? Os multiplicadores divulgam informações 

                                      
17 Botega, J. N. Crise Suicida: avaliação e manejo, Artmed, 2015. 
18 Organização Mundial de Saúde. Prevenção do Suicídio: um manual para médicos, clínicos gerais. Depar-
tamento de Saúde Mental, Transtornos Mentais e comportamentais. Genebra, 2000. 
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confiáveis sobre o tema por meio de palestras, oficinas e encontros. Essa capacitação 

vai para além da avaliação de fatores de risco e protetivos. Esse profissional aprende a 

ser grande incentivador do autocuidado em seu ambiente organizacional.  

 

Figura 4 – Atribuições do Multiplicador de Prevenção do Suicídio 

 

A sua principal função é informar e conscientizar sobre os mitos em torno da 

saúde mental. A desconstrução dos estigmas e preconceitos existentes sobre o suicídio 

é desafio para o agente de prevenção. Além de divulgar, de forma responsável e 

comprometida, o multiplicador deverá (i) desenvolver ações alinhadas com o trabalho 

das equipes de saúde da instituição; (ii) fortalecer os vínculos institucionais e 

interpessoais no interior da organização e (iii) incentivar a realização periódica de coleta 

e notificação das mortes violentas intencionais e tentativas de suicídio com o intuito de 

produzir boletim de estatísticas anuais. O exercício dessas funções demanda um perfil, 

habilidades e competências específicas. É o que veremos no próximo item. 

 

2.2.2 - O Perfil, Competências e Habilidades do Multiplicador de 

Prevenção do Suicídio.  
 

Três dimensões constituem o perfil do multiplicador de prevenção do suicídio. 

São elas: (i) habilidades emocionais e técnicas para lidar com situações sob o risco de 

suicídio; (ii) atitudes, posturas e práticas baseadas na empatia e na comunicação 

FUNÇÕES DOS MULTIPLICADORES DE 

PREVENÇÃO

A sua formação é  um treinamento específico para atuar no seu cotidiano de 
trabalho. Suas atribuições: divulgar através de palestras, oficinas e 

encontros conteúdos chave sobre como prevenir

Ações de Prevenção:

Identificar Abordar Encaminhar

Fonte: GEPeSP | www.gepesp.org 
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assertiva e não violenta; e (iii) conhecimento sobre o comportamento suicida e os 

possíveis fatores associados.  

As habilidades emocionais dos participantes são aspectos que estimulam a auto 

percepção, a comunicação assertiva e a empatia com a própria dor e a do outro. A 

abordagem acolhedora e empática demanda por recursos emocionais que fortalecem o 

agente de prevenção em sua atuação diária, seja identificando, com mais segurança, os 

sinais de alerta, tais como: baixa estima, desânimo, apatia, ou outros indicadores de que 

o colega de trabalho possa estar com a estabilidade emocional alterada e tendenciosa a 

ideações suicidas. 

 
 

Figura 5 – Perfil do Multiplicador de Prevenção do Suicídio 

 
Fonte: GEPeSP | www.gepesp.org 

 

O conhecimento técnico é de suma importância para o desempenho do 

multiplicador. Entre as habilidades técnicas a serem desenvolvidas pelos multiplicadores 

está: (i) saber identificar os sintomas de sofrimento psíquico, (ii) avaliar fatores de risco 

e protetivos, (iii) abordar e acolher de forma empática e (iv) encaminhar a pessoa com 

o risco de suicídio para os serviços especializados de saúde mental.  

 A segunda dimensão são as atitudes, as posturas e as práticas baseadas na 

empatia e na comunicação assertiva e não violenta. Esses elementos auxiliam o 

multiplicador no cultivo e no desenvolvimento de uma comunicação assertiva, poucos 

 Solidário e proativo.

 Defensor de atitudes em prol de uma vida 

saudável.

 Postura empática e comunicativa.

 Articulado no ambiente institucional

 Comprometido com a prevenção do suicídio

 Ser Voluntário.
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julgamentos e mais acolhimento. O respeito e a valorização da vida, a postura empática, 

a defesa e o comprometimento com a prevenção do suicídio são valores essenciais para 

um multiplicador de prevenção do suicídio.  

 Finalmente, a terceira dimensão são as competências especializadas. A 

abordagem e o manejo do comportamento suicida requer conhecimentos específicos 

nas áreas de saúde mental, comunicação assertiva e empática. Esses são os assuntos 

dos próximos capítulos. 

 

2.2.3 - Multiplicadores de Prevenção do Suicídio no campo da 

Segurança Pública  
 

Um estudo piloto sobre o comportamento suicida na Polícia Militar do estado do 

Rio de Janeiro (MIRANDA et al, 2016) nos ensinou que o primeiro passo para a 

consolidação de uma política de prevenção de adoecimento psíquico dos profissionais 

de segurança pública é o seu reconhecimento como tema a ser contemplado pelo 

planejamento estratégico da instituição. Do contrário, as ações não têm folego 

institucional. Campanhas de conscientização e de prevenção são estratégias de 

sensibilização chave no que tange ao enfrentamento do problema. Os multiplicadores 

nesse contexto são aqueles que buscam sensibilizar gestores e seus pares sobre a 

magnitude do problema, como também da importância de se construir e fortalecer 

redes de apoio e proteção contra o comportamento suicida na instituição. 

Há multiplicadores que se destacam por sua liderança institucional. Trata-se de 

uma espécie de empreendedor de ideais de políticas, tal como foi definido pelo modelo 

dos múltiplos fluxos de John Kingdon (2003)19. Esse “personagem” se torna uma 

referência na Instituição pela sua dedicação à valorização profissional e promoção de 

qualidade de vida dos agentes de segurança pública de seu estado.  

O diagnóstico do sofrimento psíquico de policiais da Polícia Militar do estado do 

Rio de Janeiro, realizado entre os anos de 2011 e 2014, revelou que fatores 

institucionais, organizacionais e individuais estão associados ao comportamento suicida. 

                                      
19 KINGDON, J. W. Agendas, alternativas and public policies. 2. ed. Ann Arbor, University of Michigan, 2003. 
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Esse achado confirma a complexidade do fenômeno e sugere que uma política de 

prevenção do suicídio de policiais militares integre diversas dimensões da política de 

segurança pública. Miranda et al (2016, p. 97) propuseram um desenho de política de 

prevenção integrada ao suicídio de profissionais de segurança pública a partir de seis 

dimensões que estão interligadas20. São elas: 

 Política de melhorias da infraestrutura das unidades. 

 Política de incentivo à gestão administrativa humanizada. 

 Política de formação e treinamento baseada nos preceitos da prevenção. 

 Política de atenção ao policial que tenha se envolvido em ocorrências de risco 

e experiências traumáticas. 

 Política de incentivo à promoção da imagem social da polícia militar.  

 Política de assistência à saúde mental. 

 

O sucesso de uma política depende da capacidade dos gestores e de atores 

institucionais envolvidos de colocá-la em prática. A sensibilização desses atores é crucial 

nessas circunstâncias. Conforme vimos no primeiro capítulo, o suicídio é um fenômeno 

multifatorial. A sua prevenção é feita por atores distintos e situações específicas. Os 

profissionais de segurança pública serão sensibilizados de acordo com a sua função e 

posição na instituição.   

A promoção de uma gestão responsável e humanizada é uma das dimensões da 

prevenção do suicídio em instituições policiais militares, o mesmo se aplica à formação 

e ao treinamento baseado nos preceitos da prevenção. A política de saúde mental 

também está associada às condições de trabalho (escala e carga horária) e políticas 

situacionais como a atenção psicológica do policial que tenha se envolvido em 

ocorrências de risco e experiências traumáticas. Isso é prevenção integrada. É por isso 

que as palestras não se limitam aos profissionais da área de saúde, mas a todos das 

respectivas áreas de políticas tal como ilustramos acima.  

As palestras, nas unidades da organização, com esse propósito deverão ser 

desenvolvidas segundo a sua posição e função institucional.  

                                      
20 Miranda, D. et al, 2006. Por que Policiais se Matam? 
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Figura 6 – Públicos das Palestras de Sensibilização 
PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DE 

ATORES INSTITUCIONAIS 

O suicídio é multicausal. Logo as ações devem atuar em diferentes 

frentes dentro e fora da Instituição 

Ações voltadas para três públicos:

Gestores Policiais

Profissionais de 

Saúde e Serviço 

Social

 
 As redes sociais são grandes aliadas da preventiva universal. O GEPeSP, em 

parceria com a Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, lança 

os cards informativos. Essa ferramenta permite divulgar via Whatsapp informações 

confiáveis sobre o problema e possíveis recomendações de cuidado.  

 

 

Figura 7 – Cards Informativos de Prevenção 

Cards Informativos de Prevenção ao 
Suicídio – a experiência na PMERJ
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A divulgação de imagens inapropriadas pelas redes sociais, como as dos corpos 

das vítimas ou da cena do fato, mostra a falta de consciência e respeito à memória das 

vítimas e de seus familiares e amigos enlutados por suicídio. A função dos cards online 

é ampliar a divulgação das informações sobre o problema e as possíveis formas de 

proteção com responsabilidade e compromisso. 
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3 Desenvolvendo habilidades 

emocionais dos multiplicadores 
de prevenção do suicídio na 
segurança pública 

 
Cláudia de Oliveira Mourão 

 
 

Este capítulo visa apresentar importantes ferramentas para o desenvolvimento 

de habilidades emocionais dos multiplicadores de prevenção do suicídio. A primeira 

delas é o conceito de inteligência emocional. As reflexões do estudo do pesquisador Ned 

Herrmann (1988) trazem contribuições ao multiplicador no que tange à importância do 

autoconhecimento e o respeito à diversidade humana em seus estilos pessoais de 

pensar, aprender, decidir e se comunicar. Os valores humanos e o impacto desses 

valores na vida e nas relações interpessoais também são abordados. Os valores são tudo 

aquilo que o indivíduo considera importante e não abre mão frente às suas escolhas na 

vida.  

A empatia é o recurso chave que sugerimos para contribuir com o desempenho 

dos multiplicadores em sua prática. A comunicação assertiva e comunicação não-

violenta é o principal canal ou meio de interação que o multiplicador fará uso para 

estabelecer a empatia e o rapport (sintonia e estabelecimento de confiança) com o 

indivíduo em sofrimento. Técnicas de assertividade são baseadas na empatia, assim 

como a Comunicação Não-Violenta (CNV), que, desde a sua criação e disseminação pelo 

psicólogo americano Marshal Rosenberg em 1984, vem oferecendo grande contribuição 

nos relacionamentos pessoais e profissionais. 

Por fim, o Mapa da Empatia é uma ferramenta capaz de favorecer a atuação do 

multiplicador de prevenção na abordagem com pessoas em sofrimento psíquico. A 

experiência com os agentes de segurança pública, participantes do Curso de Formação 
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de Multiplicadores em Prevenção do suicídio, realizado no Distrito Federal, é a nossa 

referência para demonstrar a efetividade da ferramenta. É o que veremos nas seções 

subsequentes. 

 

3.1 - Habilidades Emocionais – Inteligência Emocional (IE)  
 

Um ponto significativo para iniciar o estudo é esclarecer o entendimento do que 

se deseja explorar dentro do largo rol de habilidades emocionais, visto que a literatura 

pode enumerar uma diversidade de possíveis habilidades, em geral associadas ao que 

se conhece por Inteligência Emocional (IE). Goleman (2012) destaca que o indivíduo que 

tem IE apresenta características tais como a autoconfiança. Em geral, sabe trabalhar 

com foco e em direção às suas metas, se adapta com facilidade aos ambientes e 

situações, costuma se recuperar rapidamente do estresse. Flexibilidade e resistência 

também são características presentes em quem utiliza a IE. Segundo Goleman, o 

controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um 

indivíduo. Diferente do que muitos acreditam, alguns dos circuitos cerebrais da mente 

humana podem ser trabalhados, não sendo responsabilidade total da genética o 

temperamento ou traços de cada um. 

A Inteligência Emocional definida por Goleman é a capacidade que o indivíduo 

tem de identificar seus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, de se 

automotivar e de gerir bem as emoções dentro de si e nos seus relacionamentos. Este 

estudo apresenta impacto determinante no processo de aprendizagem do multiplicador 

para lidar com os sentimentos e reações da pessoa em sofrimento, em depressão ou 

com ideação suicida. 

Para Goleman, a Inteligência Emocional é a maior responsável pelo sucesso ou 

insucesso dos indivíduos. Como exemplo, o especialista aponta que a maioria das 

situações do trabalho e da vida são envolvidas por relacionamentos entre as pessoas. 

Isso significa que pessoas com qualidades de relacionamento humano — como 

afabilidade, compreensão e gentileza — têm mais chances de alcançar o sucesso 
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Há cinco componentes da IE definidos por Goleman: autoconsciência, 

autorregulação, motivação, habilidades sociais e empatia. Segundo o autor, pode-se 

reforçar aqueles aspectos que não somos muito hábeis, assim como seguramente 

somos capazes de reconhecer aqueles aspectos em que fluímos com maior aptidão. 

 

3.2 - Autoconhecimento e diversidade humana 
 

O autoconhecimento é um tema de relevância para o indivíduo, e, do ponto de 

vista da psicologia, significa o conhecimento que um indivíduo possui sobre si mesmo. 

Nessa linha, quanto mais o ser humano se conhece, maior será a possibilidade de ter 

controle sobre si mesmo, sobre suas emoções.  

Ned Herrmann foi um pesquisador que trouxe contribuição à temática do 

autoconhecimento. Ele se dedicou a investigar as diferenças interpessoais a partir de 

seu interesse pessoal na localização da fonte da criatividade no cérebro – já que 

identificava que alguns eram mais criativos, outros menos. Sua busca o levou a 

encontrar um instrumento que o permitiu medir a dominância cerebral e os diferentes 

modos de pensamento. Em 1978 desenvolveu um questionário que, desde então, 

provou ser extremamente útil em um número extenso de aplicações pessoais e 

comerciais. O modelo de quatro quadrantes serve como um princípio organizador de 

como o cérebro funciona: quatro estilos de pensamento representando 

metaforicamente as duas metades do córtex cerebral (Sperry) e duas metades 

representando o sistema límbico (MacLean).  

Grupos especializados de processos mentais, que funcionam situacionalmente e 

interativamente, criando um todo integrado no qual um ou mais dos conjuntos é 

naturalmente dominante: a) modos de pensamento definidos como lógicos, analíticos, 

matemáticos, técnicos e que resolvem problemas de maneira lógica; b) modos de 

pensamento definidos como controlados, detalhados, conservadores, planificados, 

organizados e administrativos; c) modos de pensamento definidos como interpessoais, 

emocionais, musicais, espirituais e expressivos; d) modos de pensamento definidos 

como imaginativos, sintetizadores, artísticos, holísticos e conceituais. 
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O Perfil Herrmann (HBDI®) permite-nos conhecer os distintos modos/estilos de 

pensamento de uma pessoa, determinando a dominância individual nestes quatro mo-

dos, que denuncia a nossa maior tendência mental. Esta dominância influencia o modo 

como pensamos, aprendemos, trabalhamos, reagimos, tomamos decisões e nos comu-

nicamos.  

Não é um perfil psicológico; ele representa as preferências cerebrais das pessoas 

e serve como uma chave para a aplicação desse conhecimento no dia-a-dia pessoal e 

profissional, facilitando a capacitação individual por meio da complementação 

estratégica das dominâncias e o uso integral dos processos mentais disponíveis no 

cérebro. 

 

3.3 - Valores humanos 
 

Os valores humanos consistem no conjunto de qualidades que nos distinguem 

como seres humanos independentes de credo, raça, condição social ou religião. Os 

valores, assim como as regras e as significações, são importantes manifestações da 

atividade humana (PIAGET, 1973) que variam de cultura para cultura, modificando-se 

com o tempo. Os valores também são considerados como orientadores do 

comportamento e das atitudes dos indivíduos em suas experiências de vida. Segundo 

José Roberto Marques, Presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), valores 

funcionam como um guia para nossas vidas, sendo esse guia que orienta o modo como 

o ser humano age e pensa. Como os valores individuais representam o que cada um 

acredita, fortalecer as relações interpessoais com base em valores como respeito às 

diferenças, confiança, transparência, sinceridade, cordialidade, entre outros, tornará os 

ambientes sociais e profissionais saudáveis e produtivos. 

Compreender sob que base de valores está estruturada as ações dos indivíduos 

com os quais os multiplicadores estão atuando, favorecerá a ampliação da percepção 

quanto às reações gerais desta pessoa, que podem contribuir como indicadores de que 

algo segue desalinhado e com necessidade de auxílio para reestabelecer o equilíbrio 

saudável desejado.   
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3.4 - Relações interpessoais 
  

As relações interpessoais são definidas como interações entre as pessoas, tendo 

por premissa competências sociais, as quais podem ser desafiadoras tendo em vista a 

diversidade entre as pessoas. Em ambiente profissional são indicados comportamentos 

como a clareza comunicativa, a cooperação, o respeito, a empatia. O exercício da 

empatia se dá pela compreensão dessa diversidade humana e quanto mais o ser 

humano praticar a escuta, a boa comunicação, a interação respeitosa, melhor será o 

resultado do relacionamento estabelecido.  

Sendo o relacionamento humano uma habilidade de compreender e lidar com 

sentimentos das outras pessoas, para que o multiplicador obtenha sucesso em suas 

iterações, esta capacidade será desejada e necessária. 

A seguir, apresentamos a Comunicação Assertiva e a Comunicação Não-Violenta 

como dois conceitos fundamentais para a prática nas relações interpessoais eficazes. 

 

3.5 - A Comunicação assertiva 
   

 A comunicação assertiva, segundo Passadori (2011), é definida como a habilidade 

de se expressar e se afirmar, colocando o que se sente e pensa sem agressividade, 

sempre respeitando a si e aos outros, independente do contexto.  Quando essa 

assertividade não ocorre, acaba gerando conflitos, mal-entendidos e prejuízos, pois não 

é só o que se diz, mas também como o ser humano se porta diante das situações. O 

comportamento assertivo corresponde ao indivíduo que se mostra ansioso por defender 

seus direitos, mas, ao mesmo tempo, capaz de aceitar que as outras pessoas também 

tenham os seus. 

 

3.5.1 - Comunicação não-violenta 
 

A Comunicação Não-Violenta é um processo de pesquisa contínua desenvolvido 

por Marshall Bertram Rosenberg e uma equipe internacional de pesquisadores, que 
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apoiam o estabelecimento de relações de parceria e cooperação, em que predomina 

comunicação eficaz e com empatia.  

  O processo que Rosenberg (2006) descreve como comunicação não-violenta, é 

conhecido como comunicação compassiva e respeitosa adotada por membros de 

comunidades. Adotou a abreviatura CNV para referir-se à comunicação não-violenta, 

conceito este que, atualmente, é bastante disseminado entre os estudiosos do tema. 

  A CNV enxerga uma continuidade entre as esferas pessoal, interpessoal e social, 

e proporciona formas práticas de intervir nelas.  Aqueles que se apoiam na comunicação 

não-violenta (chamada também de comunicação empática) consideram que todas as 

ações estão originadas numa tentativa de satisfazer necessidades humanas, mas tentam 

fazê-lo evitando o uso do medo, da vergonha, da acusação, da ideia de falha, da 

coerção ou das ameaças.  

  O princípio-chave da comunicação não violenta é a capacidade de se expressar 

sem usar julgamentos de “bom” ou “mau”, do que está certo ou errado. A ênfase é posta 

em expressar sentimentos e necessidades, em vez de críticas ou juízos de valor. 

 

Figura 6 – Elementos da CNV 

 

 

3.5.2 - Algumas orientações sobre a CNV: 
 

 Diante de alguém muito agitado, pare e escute respeitosamente 

A técnica básica é se conectar emocionalmente para identificar as necessidades 

do outro. Em seguida, trabalhar em uma solução diferente. 
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 A empatia não é um processo mecânico 

Você realmente quer entender as emoções e necessidades do outro, ver a situ-

ação como ele.  

 Nem sempre você pode adivinhar o que o outro precisa ou sente 

O interesse genuíno pelos sentimentos e necessidades que conduzem as ações 

de cada um o levará a uma visão renovada, que jamais poderia ser compreendida 

antes da comunicação. “Ao escutar e tentar compreender sem criticar, julgar, 

analisar, recomendar ou discutir você permite que o outro se abra e que ambos 

compreendam melhor o teor da comunicação” (MARSHAL, R, 2006) 

  

 A abordagem da CNV pode ser um recurso útil e eficaz na atuação dos 

multiplicadores da prevenção do suicídio na segurança pública. É o que veremos a 

seguir. 

 

3.6 - Mapa da empatia 
  

 A Ferramenta mapa da empatia é um instrumento utilizado para ampliar o 

conhecimento sobre alguma pessoa. Quais são as percepções de uma determinada 

pessoa por meio dos sentidos: visão, audição, sentimento, além de conhecer suas dores 

e seus ganhos nas relações interpessoais? 

  Osterwald (2009) é um empreendedor visionário que desenvolveu uma 

metodologia voltada para negócios. Através de um modelo que chamou de mapa da 

empatia, o autor propõe um modelo explicativo de como conhecer melhor seu 

interlocutor (possível cliente). O autor parte do suposto que a compreensão das 

necessidades e preferências, o entorno e a realidade deste interlocutor, será mais fácil 

de se adaptar e preparar favoravelmente para oferecer-lhe seus produtos e serviços. A 

ferramenta se mostrou eficaz nos negócios e outros pesquisadores a utilizaram, de 

forma adaptada, para outras relações interativas como na educação, nas equipes de 

trabalho, nos projetos sociais, religiosos, dentre outros. 

Para que o multiplicador possa ampliar seu autoconhecimento e entrar em 

contato com uma pessoa em sofrimento psíquico, de forma pragmática e, também, 
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emocionalmente, poderá recorrer à ferramenta mapa de empatia, pois trata-se de um 

instrumento que estimula o indivíduo a olhar para si mesmo, fazendo com que ele 

aprenda a lidar com os seus sentimentos e com os dos outros.  

A aplicação do Mapa da Empatia se dá em quadro momentos. As quatro 

primeiras são intituladas: (1º) o que pensa e sente; (2) o que escuta; (3) o que fala e 

faz; e, (4) o que vê, que giram em torno do comportamento do indivíduo e, 

consequentemente, podem dar indícios de como a pessoa está se sentindo, de que 

forma lida com suas emoções, como reage ao entorno e com as situações da vida, em 

geral. 

Não obstante, além delas existem duas áreas que levam ao nível mais profundo 

de análise. São elas: quais são as suas dores? Quais são as suas necessidades e ganhos? 

 

Figura 7: Mapa da Empatia 
 

 
FONTE: Adaptação Mourão, C.O., do mapa de empatia de Osterwalder, 
Yves Pigncur. Rio de Janeiro,RJ : Alta Books, 2011. 

 

 

3.6.1 - Áreas da Ferramenta Mapa da Empatia  
 

O Que VÊ? 

Nesse ponto o objetivo é identificar o que o indivíduo em sofrimento 

enxerga ao redor dele, ou seja: quais suas percepções do dia-a-dia no lar, no 
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entorno em que vive. Seus gostos, seus hábitos diante do que tem em sua realidade. 

Quais são seus hobbies? O que gosta de fazer? Trabalha? Gosta do que faz? Tem 

acesso à internet em casa? Navega em quê? Tem hábito de leitura? O que lê? Como 

é seu dia-a-dia no lar? Marido, Esposa, filhos, mãe/pai? 

 

O Que ESCUTA? 

Nessa área pretende-se identificar o que o indivíduo em sofrimento escuta de 

seus pais, esposos, filhos, familiares, amigos, colegas de trabalho. O que mais o 

influencia? Deve-se extrair o que de fato o indivíduo em sofrimento considera forte, e 

traz à tona neste momento. O segredo é descobrir o que escuta e como estas 

informações são decodificadas por ele. Que assuntos são abordados pelo seu meio 

social e familiar e que impacto pode trazer para sua vida. 

 

O Que PENSA E SENTE? 

Aqui a proposta é identificar como indivíduo em sofrimento está se sentindo, 

seja feliz, triste, motivado, impaciente, com raiva, etc. Além disso, duas perguntas-chave 

para extrair informações ricas é perguntar quais são suas preocupações atuais e, o que 

deseja para seu futuro? 

 

O Que FALA E FAZ? 

Nesta etapa do mapa da empatia se pretende identificar quais são seus hábitos, 

rotinas, ações no dia-a-dia, quais são seus gostos e interesses, o que chama atenção e o 

influencia. De que forma se expressa, como prefere se manifestar e se representar (por 

meio da aparência, vestimenta, estilo). Enfim, quais são os seus assuntos preferidos e 

forma de se apresentar? 

 

DORES 

Com as informações das quatro esferas citadas anteriormente, será possível 

identificar, com mais clareza, informações mais aprofundadas sobre o indivíduo em 

sofrimento e como ele se relaciona com o mundo, não só no ambiente profissional, 
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mas, também, de forma ampla. Contudo é necessário descobrir suas dores, ou seja,é 

preciso identificar os elementos que prejudicam a vida desta pessoa, de forma direta, 

seja a necessidade de segurança, sentimento de baixa estima, de pouca perspectiva 

sobre emprego e carreira, se o ambiente está com ausência de apoio familiar, entre 

outros. Estimular para que enxergue o equilíbrio, valorizando as coisas boas que 

conquistou e destacando o valor da vida, buscando resgatá-lo do cenário de dor o 

estimulando a transformar tais dores em ganhos. 

 

GANHOS 

Os ganhos representam o suprimento das necessidades que abrem o caminho 

para a felicidade do indivíduo em sofrimento. Uma forma bem objetiva de extrair essa 

informação sobre como obter ganhos é perguntar: do que você precisa para acabar com 

as suas dores? Quando vai agir para isso? Com quem pode contar? 

 

3.6.2 - O mapa da empatia aplicado ao campo de segurança 

pública: uma experiência empírica no Distrito Federal 
 

Os resultados do teste do mapa da empatia aplicado no ambiente institucional 

da segurança pública do DF revelaram a sua efetividade. O Curso de Formação: “A 

Prevenção do suicídio entre Profissionais de Segurança Pública” foi realizado em 

outubro de 2019, tendo em vista a necessidade de capacitar os agentes com 

ferramentas para agirem como multiplicadores da prevenção do suicídio.  

Esse curso foi originado devido ao numeroso índice de suicídios sinalizados na 

pesquisa do GEPeSP (2018). Segundo o projeto de capacitação desenvolvido pelo 

GEPeSP, além de ser multiplicador em prevenção do suicídio, esse profissional será um 

grande incentivador do cuidado emocional e psíquico do policial. A meta é criar uma rede 

informal interna de proteção entre policiais e seus pares. Esse curso visa treinar 

operadores de segurança pública a identificar e lidar com seus colegas de trabalho/pares 

que sinalizem o risco suicida. 



Cartilha de Prevenção do Suicídio na Segurança Pública 

_______________________________________________________________ 

45 
 

O Módulo Desenvolvimento de Habilidades Emocionais ofereceu aos 

participantes a ferramenta mapa da empatia como um recurso que permitisse ao 

multiplicador ampliar sua percepção e identificar possibilidade de sentimentos e 

pensamentos que habitassem o indivíduo em sofrimento, buscando, dessa forma, 

aproximar-se com mais segurança e estratégia na abordagem e auxílio. Para aplicar o 

mapa, analisamos um caso real. Segue a descrição do caso. 

 

Caso 1: Joana, 52 anos, casada, formada em Letras, trabalha em uma empresa de 

grande porte, em uma atividade que não lhe agrada. Tem 2 filhos (rapaz de 26 anos e 

moça de 19 anos) os quais geram preocupação a ela, já que o rapaz não se interessa em 

estudar e não trabalha, e a moça tem um grau leve de autismo e já está na universidade. 

O esposo, no momento está desempregado. Joana anda abatida, reclamando de tudo, 

impaciente, com rompantes emocionais por qualquer problema mínimo que se 

apresente. Tem se ausentado do grupo de estudos em seu trabalho e seu 

comportamento oscila entre apatia e explosões. Não aceita ajuda terapêutica, por 

enquanto. Seu sonho é voltar a dar aulas de forma voluntária e levar uma vida familiar 

mais feliz. 

 

Figura 8 – Mapa da Empatia – Exemplo 

Fonte: Elaboração própria 
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Os participantes perceberam a ferramenta como um instrumento a ser utilizado 

no levantamento de dados sobre o agente ou indivíduo em possível sofrimento, para 

que organizem as informações e possam proceder em uma abordagem mais 

direcionada. Mais do que isso, alguns participantes se prontificaram a aplicar as 

perguntas em suas abordagens, ajudando a montar o MAPA de forma mais concreta, 

com respostas emitidas pelo próprio indivíduo em sofrimento. 

O Mapa é uma das técnicas oferecidas nesse curso de formação em 

Multiplicadores da Prevenção do Suicídio. Foi bastante recompensador poder constatar 

que a ferramenta ampliou a visão dos participantes e é considerada como um 

instrumento prático e que auxilia o indivíduo em sofrimento a entrar em contato com 

suas dores, seu entorno, suas crenças e percepções. Possibilitando, assim, que este 

indivíduo possa refletir e compartilhar com o multiplicador seus sentimentos e 

pensamentos de forma mais profunda. O resultado desta aplicação leva o indivíduo a se 

sentir ouvido e acolhido, além de permitir que ele próprio entre em contato com as 

escolhas que está fazendo sobre sua própria vida. 
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4 O primeiro contato com pessoas 

em sofrimento psíquico: 
o que o multiplicador de prevenção pode fazer? 

 
Alexandra Valéria Vicente da Silva e Dayse Miranda 

 
 

Nunca foi tão urgente pensar a segurança pública em uma perspectiva na qual o 

adoecimento mental desponte como uma variável capaz de afetar as práticas 

profissionais dos indivíduos dessas corporações. Dados oficiais de afastamentos 

médicos por transtornos mentais em organizações policiais militares indicam a 

gravidade do adoecimento psíquico desse grupo ocupacional no Brasil nas últimas 

décadas. No estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar informou que, em 2015, foram 

concedidas 5.123 licenças médicas para tratamento psiquiátrico. Em 2017, porém, o 

número disparou. Foram 8.277 afastamentos. O aumento percentual foi de 61% na 

comparação entre os dois anos.  

Em Pernambuco (n=5625), São Paulo (n=4115), Santa Catarina (n=2068), Mato 

Grosso (n=1914), Alagoas (n=1013), o cenário não foi diferente, apesar da 

subnotificação dos dados informados. No estado de São Paulo, por exemplo, dados 

oficiais, concedidos à Revista Exame21, via Lei de Acesso à Informação, apontam que 

4.115 policiais foram afastados para se submeterem a tratamentos psiquiátricos entre 

2008 e 2018. Entretanto, em setembro de 2017, o portal de notícias VICE Brasil recebeu, 

também, via Lei de Acesso à Informação, dados que apontavam que “entre 2006 e 2016, 

15.787 PMs foram afastados temporariamente da corporação para se submeterem a 

tratamentos psiquiátricos”. Isso significa que o número de licenças médicas concedidas 

                                      
21 Informações acessadas no dia 14/01/2020: https://exame.abril.com.br/brasil/pms-sofrem-com-
suicidios-e-transtornos-mentais-sem-apoio-da-corporacao/ 
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aos policiais militares de São Paulo chegou a ser quatro vezes superior ao quantitativo 

declarado pela Instituição entre os anos 2008 a 2018.  

A doença mental ameaça o sujeito em sofrimento, nas suas relações interpessoais, 

na compreensão do seu papel profissional, na sua percepção do contexto social e, 

principalmente, contribui para tornar vulnerável que aquilo poderia ser considerado um 

fator de proteção a sua saúde mental: a família e os amigos.  

Uma triste realidade com a qual o profissional de segurança pública já se depara 

na atualidade refere-se à urgência na intervenção do comportamento de um colega em 

sofrimento mental, quando não já em ameaça de suicídio (da mesma corporação, ou 

não). Por isso, as instituições de segurança devem promover o aperfeiçoamento 

constante de seus profissionais por meio de variados treinamentos, construção de 

conhecimentos e desenvolvimento de doutrinas que apoiem e orientem seus 

profissionais em suas ações. 

A maior parte das instituições de segurança pública possui equipes especializadas 

em ações emergenciais que envolvam ameaça de suicídio, porém é urgente que se 

invista na formação de “multiplicadores” que vise o desenvolvimento de ações para a 

prevenção e o apoio a indivíduos em sofrimento. Entre as ações possíveis de serem 

desenvolvidas pelo multiplicador está a identificação dos sinais de sofrimento mental 

entre os seus pares. O adoecimento mental já é percebido, em algumas instituições do 

país, como um dos principais responsáveis pelo afastamento dos profissionais (Minayo, 

2013). 

É necessário que as instituições de segurança pública se organizem, de modo a 

compartilharem saberes e ações para a prevenção do adoecimento mental. Apesar das 

especificidades operacionais e culturais vivenciadas por cada corporação nas diferentes 

regiões do país, o enfrentamento diuturno da criminalidade e o fácil acesso a armas de 

fogo são aspectos que, por si sós já contribuem para a instalação do estresse que, 

quando não corretamente gerenciado, contribuem para surjam que diversas patologias, 

bem como problemas sociais e familiares.  
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Preparar profissionais para identificar os sinais de sofrimento mental entre os 

colegas, abrindo espaço para o manejo e apoio ao indivíduo que sofre, bem como para 

o reconhecimento de comportamento que sugira um possível suicídio são ações que 

necessitam ser desenvolvidas, pois, além de contribuírem para a preservação da vida 

destes profissionais, colaboram para o fortalecimento de laços institucionais, 

favorecendo, então, o exercício profissional. 

É importante frisar que os multiplicadores não são responsáveis pela realização de 

ações “clínicas”. O multiplicador não oferece “consulta”, mas, sim, “escuta”. Ele ainda 

não “espera o sinal de sofrimento”, mas antecipa-se a este, promovendo ações 

preventivas, favorecendo o apoio e possível encaminhamento do indivíduo antes que 

este tenha sua vida adoecida. 

Este capítulo tem como objetivo elucidar como o multiplicador no primeiro 

contato, poderá auxiliar um colega e amigo em sofrimento psíquico. Para que o 

multiplicador aja de forma preventiva, ele terá que aprender a identificar sinais de 

sofrimento. É o que veremos neste capítulo.   

 

4.1 - Identificando o sofrimento mental 

 

Pode-se entender que um indivíduo esteja em sofrimento mental quando o mesmo 

é portador de algum transtorno, síndrome psiquiátrica/ psicológica. Conhecer alguns 

dos sinais que sugiram algum nível de adoecimento mental é fundamental, pois, assim, 

o multiplicador poderá acolher e apoiar o indivíduo em sofrimento, ajudando o seu 

restabelecimento, podendo, ainda, evitar o comprometimento de variados aspectos de 

sua vida familiar, social e profissional. Mas, para isso, as instituições precisam investir 

na capacitação de voluntários que se disponibilizem a estudar e identificar aspectos que 

possam contribuir para o adoecimento mental. Essa escolha favorecerá a promoção de 

ações preventivas e de apoio aos profissionais de uma dada instituição.  
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O primeiro passo será definir o transtorno mental. O que é? Uma pessoa com sinais 

de sofrimento mental está fadada ao isolamento social e/ou ao uso de medicamentos 

“para sempre”? É importante observar que a pessoa com algum diagnóstico de 

adoecimento psíquico é, muitas vezes, percebida como alguém portador de uma 

incapacidade “eterna”. E, no interior das instituições de segurança pública, tal estigma 

apresenta-se bem forte, a ponto de se tentar evitar, a qualquer custo, a busca de ajuda 

e/ou tratamento para que a dificuldade vivenciada não tenha visibilidade. 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) esclarece que 

um transtorno mental 

É uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na 
cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo 
que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de 
desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Transtornos 
mentais estão frequentemente associados a sofrimento ou incapacidade 
significativos que afetam atividades sociais, ou outras atividades importantes 
(2014, p. 20). 

 

Os profissionais de segurança pública se deparam com inúmeras situações com alto 

potencial traumático na rotina diária de trabalho. Em suas ações, buscam cumprir a 

missão institucional que fundamenta a corporação que integram e devem responder ao 

evento, nos quais muitas vezes qualquer erro conduz à morte ou à prisão. Muitos 

comportamentos decorrentes de tantas situações estressantes não são “transtornos 

mentais”. Mas necessitam de espaço para serem elaborados e compreendidos, de modo 

a prevenir um futuro adoecimento, por conta da dificuldade do sujeito em gerenciar 

uma rotina contínua e exacerbada de contato com o sofrimento, com a dor, com o 

medo, com a angústia e com a frustração. 

Os transtornos mentais são uns dos principais fatores de risco para o suicídio, 

sendo suplantado apenas por histórico de tentativa de suicídio anterior. Como já 

mencionado, o multiplicador não tem a função de fazer diagnósticos. Espera-se apenas 

que ele seja capaz de identificar alguns sinais que apontem a possibilidade de um 

sofrimento mental. Assim, esse agente terá condições de conduzir abordagem empática 
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e fazer um encaminhamento adequado do indivíduo a um profissional de saúde mental, 

a quem caberá a responsabilidade de orientar quanto ao tratamento necessário. 

Na próxima seção, abordamos os sinais mais fáceis de serem observados em 

alguns transtornos mais presentes nas instituições de segurança pública (MINAYO, 

SOUZA & CONSTANTINO, 2008): depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-

traumático, uso/abuso de substâncias químicas. Em complemento, serão analisados 

aspectos relacionados ao estresse. Entendemos que os níveis altos e contínuos de 

estresse podem provocar o adoecimento físico e mental. Alguns aspectos da síndrome 

de Burnout, síndrome diretamente relacionada ao adoecimento no trabalho, também 

foram objeto de análise deste capítulo.  

 

Depressão 

Quando se fala em depressão é muito importante reforçar que tristeza não é 

estar em depressão! A tristeza é uma emoção e estar triste não é doença! O luto pela 

perda de alguém querido, uma decepção experimentada e um episódio de frustração 

podem provocar tristeza, mas, após algum tempo, quase sempre o humor melhora.  

A depressão provoca variadas alterações no indivíduo. A alegria, o desejo, o 

interesse e a satisfação podem desaparecer, abrindo espaço para sentimentos negativos 

de desânimo, medo, amargura, impotência e desesperança que passam a conduzir a 

vida da pessoa. As capacidades de decisão e escolha são afetadas.Alguns sinais podem 

indicar ao multiplicador um possível quadro depressivo em um colega de trabalho: 

a. parece choroso 

b. perda/aumento de peso 

c. relato de insônia 

d. indecisão 

e. irritabilidade 

f. dores no corpo 
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Os sinais descritos podem ser experimentados por qualquer pessoa em alguns 

momentos da vida e isso não caracteriza uma depressão. São sinais normais e não 

indicam necessariamente uma doença. A depressão poderá ocorrer quando vários 

desses sinais aparecem ao mesmo tempo, se estendem por um período considerável e 

ultrapassam a intensidade que seria esperada em um dado contexto. Mas não caberá 

ao multiplicador oferecer o diagnóstico de depressão. 

Conhecer alguns dos sinais é o esperado para que o acolhimento inicial, seguido 

da avaliação do risco e da identificação da necessidade de se encaminhar o colega ao 

serviço de saúde mental para que receba o acompanhamento correto. A identificação 

de sinais, estar atento, abordar, conversar empaticamente e avaliar as informações é o 

esperado do multiplicador em prevenção do suicídio.  

 

Ansiedade 

A ansiedade faz parte do cotidiano das pessoas e é definida como “um sentimento 

vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto 

derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho (CASTILKO, 

RASTILLO, RECONDO, ASBAHR E MANFRO, 2000)”. Na ansiedade, é possível observar a 

pessoa angustiada, tensa, preocupada, irritada e nervosa a maior parte do tempo. Há 

grande dificuldade em ficar relaxado. 

Abaixo estão descritos alguns sinais que podem ajudar a identificar a presença da 

ansiedade. É importante sublinhar que qualquer nível de sofrimento precisa estar 

acompanhado, persistir no tempo e possuir intensidade prejudicando a vida social e 

profissional do sujeito. Os sinais são: 

a. dificuldade em concentrar-se 

b. tontura 

c. dores de cabeça 

d. dores musculares 

e. taquicardia 

f. formigamentos 

g. sudorese fria 
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h. náuseas  

 

Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) 

O Transtorno de Estresse Pós-traumática (TEPT) é passível de desenvolvimento, após 

um evento com alto potencial traumático, no qual a percepção de “quase morte” esteve 

presente. O trauma irá ocorrer não apenas devido à exposição a essas situações, mas 

dependerá da resposta emocional dada pelo indivíduo exposto a elas. O TEPT apresenta 

três grandes grupos, nos quais os sintomas desenvolvidos são:  

a. revivescência: caracterizado por lembranças intrusivas e pesadelos traumáticos, 

entre outros. 

b. evitação/entorpecimento: há a evitação de pensamentos e sensações relaciona-

das ao trauma, evitação de atividades, pessoas e locais relacionados ao trauma, 

bem como amnésia para as memórias também relacionadas ao trauma. 

c.  hipervigilância: observa-se irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração e 

uma possível reação de proteção desproporcional ao esperado. 

Em sua prática profissional, os servidores da área de segurança pública se deparam, 

com muita frequência, a situações com alto potencial traumático, muitas das quais de 

quase morte, sua ou de um colega. Dada essa realidade, cabe às instituições que façam 

investimentos e apoio ao aumento da capacidade (física, cognitiva, emocional e técnica) 

de enfrentamento desse problema por parte de seus profissionais. Trabalhar o aumento 

do nível de resiliência para enfrentamento do TEPT deve começar não apenas após a 

experiência traumática, mas sim, estar presente já na elaboração do Planejamento 

Estratégico das instituições. A unidade/setor/departamento, na qual o indivíduo 

trabalha, deverá ofertar meios de apoio à desmobilização emocional vivenciada, isto é, 

estratégias que ajudem o indivíduo a elaborar o evento estressor. 

 

Abuso de substâncias químicas 

A dependência em drogas lícitas ou ilícitas é considerada uma doença pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda para a OMS droga é qualquer substância 
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que, introduzida no organismo, interfere no seu funcionamento. Os seus efeitos irão 

depender de três elementos (ANDRADE, 2009: p. 3):  

suas propriedades farmacológicas (excitantes, depressoras ou 
perturbadoras); a personalidade da pessoa que faz uso, suas condições físicas 
e psíquicas, inclusive expectativas; o conjunto de fatores ligados ao contexto 
de uso dessa droga, tais como as companhias, o lugar de uso e o que 
representa esse uso socialmente. 

 

A dependência química pode, muitas vezes, surgir por conta de uma dificuldade 

em lidar com sofrimentos. A necessidade de consumir a droga é a dependência, que 

pode ser psíquica e/ou física. Na dependência psíquica, está a necessidade de consumir 

um produto de forma continuada. A dependência física indica um estado de adaptação 

biológica das drogas que se manifesta por meio de graves problemas (crises) quando o 

uso é suspenso. 

Importante que, quando do encaminhamento do profissional ao serviço de 

saúde mental, havendo espaço, a família também seja ouvida e acolhida (SOCCOL; 

TERRA; RIBEIRO; TEIXEIRA; SIQUEIRA; MOSTARDEIRO, 2014), (PAZ; COLOSSI, 2013). 

Para a prevenção do uso abusivo de drogas, bem como para o apoio ao 

tratamento do dependente químico, as instituições deverão construir parcerias com 

outras instituições para o fortalecimento da rede de saúde e suporte social. Doenças 

devem ser tratadas e prevenidas, para isso é preciso conhecer, falar e se informar sobre 

o problema. 

 

Estresse 

O estudo do estresse, conhecido pelo nome Síndrome Geral de Adaptação foi 

proposto por Hans Selye (1956) e refere-se a uma complexa reação do organismo 

envolvendo componentes físicos, psicológicos, mentais e hormonais ao se deparar com 

uma situação que exige esforço para a adaptação, ou seja, é a resposta dada; é uma 

tentativa de minimizar os efeitos do agente/evento estressor.  

A todo momento podemos fazer movimentos de adaptação aos estímulos do 

ambiente externo ou interno, contudo quando essas respostas perduram por grande 
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período de tempo e em alta intensidade o indivíduo começará a adoecer. No estudo do 

estresse, a primeira fase não é patológica e é necessária para a sobrevivência, trata-se 

da fase de “alerta”. Geralmente é desencadeada por ocorrências que demandam uma 

resposta de “fuga ou luta”, ações tão presentes no cotidiano dos profissionais de 

segurança pública. Mas, quando o indivíduo não consegue “ajudar” o seu organismo a 

retornar ao estágio anterior a essa primeira fase, as dificuldades com a saúde podem 

surgir. Nessa nova fase, além de força e vigor, o indivíduo poderá sentir taquicardia, 

tensão muscular, boca seca, nó no estômago e mãos frias. 

Se o organismo é obrigado a manter seu esforço de adaptação, a pessoa entra na 

fase seguinte, que é a de “resistência”. Dois sintomas muito presentes são a sensação 

de desgaste generalizado, sem causa aparente e a dificuldade de memorização. A 

produtividade também irá diminuir, pois o organismo está enfraquecido e muito mais 

suscetível a infecções. É um período de muita ansiedade. 

A última fase é a da “exaustão”. É a fase patológica. A tensão excede o limite do 

gerenciável, a resistência física e emocional diminui e a pessoa experimenta momentos 

de total desconforto. Há uma imensa dificuldade em se concentrar ou trabalhar, e o 

indivíduo torna-se irritadiço, podendo tomar decisões impensadas. Também poderá 

haver uma imensa vontade de fugir de tudo. Algumas doenças podem aparecer como: 

herpes, psoríase, vitiligo, picos de hipertensão, úlceras gástricas, retração de gengivas, 

gripes, tontura, problemas sexuais e até o aparecimento de diabetes nas pessoas 

geneticamente predispostas a ele. 

 

Síndrome de Burnout 

Conhecida como a “síndrome do esgotamento”, foi proposta por Herbert 

Freudenberger, em 1973 (ARANTES & VIEIRA, 2002). Designa a manifestação mais 

radical do estresse em sua fase mais aguda de esgotamento.  

Na síndrome do Burnout há uma dificuldade em lidar com as emoções no contexto 

de trabalho, fazendo com que surjam muitas dificuldades interpessoais. O profissional 

pode utilizar-se de estratégias negativas para enfrentar a situação, distanciando-se 
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daqueles com os quais deveria interagir em sua prática profissional e muitas vezes 

passando a percebê-los como sendo destituídos de respeito. Essa síndrome pode levar 

o portador a desenvolver vários quadros patológicos graves, tais como: aumento do uso 

de álcool e drogas, depressão e suicídio. Pode ainda provocar problemas graves no 

casamento e na família.  

Entre os sinais que sugerem um quadro de Burnout destacam-se: fadiga constante e 

progressiva, distúrbios do sono, dores musculares, dor de cabeça, enxaquecas, 

problemas gastrintestinais, disfunções sexuais, alterações menstruais nas mulheres, 

falta de atenção, dificuldade em se concentrar, falha na memória, sentimento de 

solidão, impaciência, baixa autoestima, desânimo, desconfiança, irritabilidade, 

agressividade, incapacidade para relaxar, perda de iniciativa, tendência ao isolamento, 

sentimento de onipotência, perda do interesse pelo trabalho (ou até pelo lazer) – 

absenteísmo, ironia, cinismo. 

 

4.2 - Atenção aos Sinais de Alertas 

 

De modo geral, alguns aspectos podem ajudar o multiplicador a identificar 

alguém em sofrimento mental, sem, contudo, estar preso a alguma patologia específica. 

Como já mencionado, o multiplicador em prevenção do suicídio, no que tange aos 

transtornos mentais, deverá apenas ser capaz de perceber os “sinais”, sem preocupar-

se com a sintomatologia dos transtornos. Alguns aspectos que sugerem sofrimento 

mental:  

 Alteração significativa na rotina de trabalho, a ponto de impactar as práticas 

profissionais do sujeito. 

 Absenteísmo sem justificativa. 

 Alteração comportamental e emocional durante o trabalho, resultando em 

situações de conflito e/ou violência. 

 Recorrente quadro de adoecimento (sucessivas licenças para tratamento de 

saúde). 
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 Uso abusivo de álcool e outras drogas. 

 Relato de conflitos familiares (a própria família pode pedir ajuda). 

 Constantes conflitos com os colegas de trabalho. 

 Sucessivas transferências (ou punições) de setor/departamento/unidade. 

 

Essas são apenas algumas situações que sugerem a necessidade de um olhar mais 

atento sobre um profissional. Outras muitas poderão ser percebidas, contudo o mais 

importante para o multiplicador é estar disponível para ver e ouvir a todos em seu local 

de trabalho, avaliando melhor, assim aos sinais percebidos. 

A identificação de alguém em sofrimento, em um grupo, pode chegar de variadas 

maneiras, por isso o multiplicador tem que estar “junto”, compartilhar espaços, transitar 

por setores e buscar conhecer a todos. É necessário criar uma rotina de interação que 

abra espaço para o acolhimento. 

Atuar como multiplicador em prevenção do suicídio é iminentemente uma “prática 

ativa”. O indivíduo que se voluntaria deverá estar pronto para sair da sua “zona de 

conforto” e buscar novas modalidades de interação, observação, intervenção e 

produção de conhecimento. O trabalho deverá ser construído, pois, apesar de ser 

possível apoiar-se em experiências exitosas, cada instituição pede uma proposta 

diferenciada, pautada em sua cultura organizacional, em seus valores e missão.  

 

4.3 -  O primeiro contato: como abordar uma pessoa com 

ansiedade ou depressão? 

 

O contato inicial é crucial. Ele pode acontecer das formas mais inusitadas: em 

uma consulta, uma instrução/treinamento, uma avaliação regular, no almoço, ao 

adentrar uma seção administrativa, em uma conversa informal e inúmeras outras que 

certamente cada profissional poderia relatar. Para que, a partir desse contato inicial, 

uma conversa realmente aconteça, é necessário que o multiplicador não subestime a 
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situação ou julgue o comentário do colega. Pelo contrário. É importante que ele se 

disponibilize a ouvir esta pessoa, dispensando a ela o tempo necessário, encontrando 

um local adequado A privacidade do colega em sofrimento deve ser preservada. É 

compreensível que, na correria da rotina do trabalho, oferecer este tempo pareça uma 

tarefa muito difícil. Contudo, ouvir o colega pode ser o maior passo para reduzir o nível 

de desespero suicida. 

A primeira abordagem deve ser feita de forma mais ampla. Mas como? O que 

dizer a uma pessoa deprimida? Ou o que não pode ser dito a uma pessoa irritada, 

estressada ou repetitiva? Como acolher essa pessoa sem expô-la ou invadi-la?  

 

Como abordar? Como acolher de forma empática? 

 

 

O primeiro contato significa acolher o outro. Na medida que a conversa fluir, o 

multiplicador poderá investigar os sinais de adoecimento psíquico e o que está de fato 

acontecendo na vida dessa pessoa. Até que se crie um vínculo de confiança entre o 

multiplicador e a pessoa em sofrimento emocional. 

Quando identificamos no sujeito o risco de pôr fim à própria vida, estamos 

lidando com uma situação extremamente delicada. Quanto mais cuidado para lidar com 

o sujeito, maior a chance de êxito o multiplicador terá nesse primeiro contato. Por isso 

que, nesta ocasião, o julgamento não é aconselhável. Pelo contrário, é preciso 

desconstruir os mitos a respeito da questão, aceitando e acolhendo a dor e o sofrimento 

do colega.  

A abordagem deve ser realizada com calma, aberta e dotada de empatia, 

baseada no respeito pelas opiniões e valores alheios. O multiplicador deverá buscar, ao 

longo da conversa, identificar fatores de risco e possíveis fatores protetivos (vínculos 

afetivos, religiosidade, etc.). O importante é ajudar a pessoa em sofrimento a criar 

1. Converse 

2. Observe 

3. Encaminhe  

4. Acompanhe 
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estratégias para se sentir melhor, fornecendo-lhes critérios e apoio para escolha, mas 

não induzir, nem escolher por elas. Em situações mais difíceis, a estratégia mais eficaz é 

apenas ouvir. Seguem algumas “frases de alerta” que podem ajudar a avaliar o nível do 

risco de suicídio: 

  “Eu preferia estar morto.” 

 “Vou desaparecer.” 

 “Vou deixar vocês em paz.” 

 “Eu não aguento mais.” 

 “Já pensei em fazer uma besteira.” 

 “Estou cansado da vida.” 

 
Há frases chave que podem ajudar o multiplicador a fazer o primeiro contato, tais 

como: 

 “O que posso fazer para ajudá-lo a se sentir melhor?” 

 “Do que você precisa?” 

 “Eu me importo com você. “Estamos juntos”.  

 

Por outro lado, frente aos sinais de sofrimento na narrativa do colega, o multiplicador 

NÃO deve usar as seguintes frases:  

 “No lugar dele eu também estaria deprimido” 

 “Esta depressão é compreensível. É uma fase. Vai passar” 

 “Só os fracos desistem de viver! Seja forte! 

 “Depressão é falta de fé em Deus!” 

 “Só depende de você, precisa ter força de vontade!” 

 “Você só está estressado” 

 “Eu sei o que você sente”. 

 

Outras atitudes também podem comprometer o contato inicial. Como dizer que 

você está ocupado ou fazer o problema parecer trivial. Evite interromper a conversa 

muito frequentemente, demonstrar estar chocado ou muito emocionado. Procure não 

tratar o seu colega de uma maneira que possa colocá-lo numa posição de inferioridade. 
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Dizer simplesmente que tudo vai ficar bem, fazer perguntas indiscretas e emitir 

julgamentos sobre o que é certo e errado ou tentar doutrinar.  

Quando uma pessoa começa a questionar a razão de sua existência, sugerindo 

que a morte seria a solução, ela costuma gerar um sentimento de irritação e até revolta 

em quem está ouvindo. A partir daí começam os sermões e conselhos, na tentativa de 

mostrar que pessoas passam por situações terríveis, mas que no final tudo sempre dá 

certo. Essas percepções não costumam funcionar com o sujeito com depressão ou até 

mesmo pensamentos suicidas. O multiplicador deve ter um comportamento e um 

discurso neutro (sem preconceitos) para não repetir o quadro de rejeição ao qual a 

pessoa com pensamentos suicidas possa estar vivenciando.  

Se houver a necessidade do amigo ou do colega de trabalho ser encaminhado 

para atendimento médico especializado, o multiplicador deve fazê-lo de acordo com o 

risco. Ele deve solicitar apoio institucional em situações nas quais o colega se encontra 

em médio e alto risco, como, por exemplo, pedir uma viatura para levá-lo a um hospital 

de urgência ou hospital da Instituição quando houver. Para padronizar os 

procedimentos nesses casos, elaboramos uma proposta de protocolo de conduta e de 

encaminhamento de pacientes de baixo, médio e alto risco (ver Quadro 8). 

 
Quadro 8: Protocolo de conduta e encaminhamento segundo o risco 

Risco Características  Conduta e encaminhamento 

Baixo 
O colega declara ideações suicidas, 
mas não tem planos e nem fixou da-
tas. 

Acolher e encaminhar com urgência para o ser-
viço de psicologia e psiquiatria. Acompanhá-lo 
até que ele receba o tratamento adequado. 

Médio 
O colega declara pensamentos sui-
cidas e planos, mas não fixou datas 
para concretizar o fato. 

Acolher e encaminhar com urgência para o ser-
viço de psicologia e psiquiatria. Acompanhá-lo 
até que ele receba o tratamento adequado. Fa-
zer contato com a família com a ciência do co-
lega. 

Alto 

O colega tem um plano, tem os 
meios, já pode ter tentado anterior-
mente e deseja fazê-lo quanto an-
tes ou já fixou uma data. 

Acolher e encaminhar com urgência, acompa-
nhado por você ou um familiar, para a emer-
gência de saúde mental quando houver. Entrar 
em contato com a família para que ela vá até o 
local, caso não esteja presente. 

Fonte: Miranda, D, et al., 2016 
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4.4 - Possíveis ações de prevenção e intervenção ao 

adoecimento mental no nível institucional 

 

Mas como ajudar alguém que apresenta sinais de sofrimento? Como fazer a prevenção 

ao adoecimento mental? O que o multiplicador pode institucionalmente propor, em 

termos de ações, para apoiar o tratamento e o restabelecimento das pessoas em sofrimento 

mental?  

Mais do que ter “muitos” projetos é necessário que estes sejam efetivos, ou seja, 

precisam ser propostos, executados e reavaliados constantemente. Apenas quando forem 

apropriados pela “cultura organizacional” da unidade é que outras ações poderão ser mais 

facilmente implementadas. Muitas “frentes de trabalho” em aberto podem dificultar o 

desenvolvimento de ações de prevenção do adoecimento mental.  

A seguir são apresentadas algumas ideias para a proposição de atividades, que 

poderão ser adaptadas pelo multiplicador a cada instituição e desenvolvidas de acordo 

com o seu local de trabalho. 

a. promover encontros na instituição com a presença de profissionais da saúde que 

abordem temas que ajudem na identificação dos sinais de adoecimento mental.  

b. campanhas informativas que busquem descontruir o estigma do adoecimento psí-

quico. 

c. ações que promovam o autoconhecimento: conhecer o proposto da própria vida 

tende a motivar o indivíduo. 

d. atividades informativas que auxiliem a pessoa a refletir acerca da sua capacidade 

de resolução de problemas, da sua assertividade, e das estratégias para gestão do 

tempo de maneira eficaz. 

e. incentivo à prática de atividades físicas regulares. 

f. atividades recreativas que permitam a interação de todos os profissionais da uni-

dade, contribuindo sempre para a melhora do clima organizacional. 

g. atividades que promovam o encontro das famílias. 

h. introdução e apresentação de técnicas de relaxamento 

i. orientações para a manutenção de uma alimentação adequada e sono apropriados.  
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j. construção de parcerias com instituições que promovam ações específicas em 

apoio a saúde do profissional de segurança pública. 

k. construção de parcerias que contribuam para a prática do lazer, do cuidado com a 

saúde e na formação técnica. Tanto para o profissional quanto para a sua família. 

 

As estratégias de palestras e rodas de conversa são ótimas ferramentas para o 

multiplicador no apoio ao grupo. Podem ser usadas como recurso preventivo, pois 

ajudam na troca de experiências para a identificação das situações que contribuem para 

o adoecimento mental, bem como para o manejo desses acontecimentos. Importante 

frisar que os temas das palestras podem ser identificados no ambiente de trabalho e 

não devem ficar restritos a nenhum conteúdo específico. Qualquer assunto que ofereça 

apoio aos profissionais para lidar com as situações de vida, sejam subjetivas e/ou 

práticas, devem ser contemplados. Por exemplo, pode-se falar sobre o casamento, a 

orientação financeira, a adolescência, os mitos sobre o suicídio e o estresse, a atividade 

física e a alimentação, entre outros. 

Importante ainda lembrar que o investimento na qualificação profissional é um 

importante fator de promoção da autoestima dos indivíduos e consequentemente se 

torna significativo para a promoção da saúde mental. Contudo, a responsabilidade para 

isso não deverá estar restrita à instituição, o indivíduo também deverá ser convidado a 

investir (emocionalmente e financeiramente) em ações que elevem e desenvolvam o 

seu potencial técnico e teórico.  

O multiplicador poderá atuar em parceria com outros setores da sua unidade/setor 

ou departamento. É muito relevante a proposição de ações que alinhem parcerias e faça 

com que os setores criem uma cultura de “promoção da saúde” nas ações a serem 

consolidadas. O indivíduo que se sente respeitado e “visto” em seu local de trabalho 

possivelmente estará mais disponível para cuidar de si e do outro. 

A prática do multiplicador espera que este se arrisque e proponha mudanças. Não é 

possível prevenir sem aceitar o risco da mudança e as suas consequências. Por isso, 

também é necessário ser proativo, isto é, ser capaz de propor, de construir, e 
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responsabilizar-se pelas ações desencadeadas. Para atuar na prevenção do 

comportamento suicida, é necessário estar disponível para ouvir, para acolher, para 

oferecer sentido e compreensão para alguém que sofre. Não há espaço para 

julgamentos e “receitas”, pois cada caminho é único. 

 

4.5 - Cuidando do Multiplicador 

 

As pessoas que atuam como multiplicadores também devem incluir-se em ações 

que as ajudem a gerenciar o estresse provocado ao lidar com variadas situações de crise 

e conflito. Por isso, sugere-se que este não seja um trabalho solitário, mas que possa ser 

realizado sempre em duplas, principalmente ao se abordar alguém em sofrimento 

mental. O trabalho em dupla oferece mais segurança a quem acolhe, pois facilita o 

manejo urgente de uma crise (necessidade de buscar socorro médico, ou até mesmo 

para pegar uma cadeira para que alguém se sente). Do mesmo modo, possibilita o apoio 

entre os profissionais, aspecto que contribuiu para a reorganização emocional pós-

evento. 

 

4.6 - Os limites e as possibilidades do Multiplicador 
 

Ser um multiplicador exige uma postura de autocuidado e humildade. Todos têm 

limites em sua atuação. Daí a importância de o agente de prevenção do suicídio ter em 

mente um questionamento muito importante: qual é o nosso lugar frente a uma pessoa 

que pensa em se matar? Do contrário, o mesmo estará sujeito a cair nas armadilhas da 

onipotência ou da impotência. É recomendável que o multiplicador desempenhe apenas 

a sua função e compartilhe com os demais atores chave (profissional de saúde, família, 

comunidade e a pessoa em sofrimento) no acolhimento e apoio àquele que está em 

sofrimento psíquico. A prevenção do comportamento suicida deverá ser realizada a 

partir de um trabalho coletivo. Prevenir o suicídio não é equivalente a evitar TODAS as 

mortes por suicídio.  
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5 Intervenção em Crise Suicida: 
possibilidades para multiplicadores de prevenção do 
suicídio 

 
Alexandra Valéria Vicente da Silva e José Edir Paixão de Sousa 

 
 
Vencer sem desembainhar a espada, nessa consiste a maior de 
todas as vitórias (Sun Tzu) 

 

Este capítulo irá tratar de uma das possibilidades de atuação dos multiplicadores 

de prevenção em suicídio: a ameaça iminente de suicídio no contexto da segurança 

pública, ou seja, o que poderá ser feito ao se deparar com alguém (um colega de 

trabalho) em tentativa de suicídio? Qual é o papel do multiplicador/primeiro interventor 

nesse tipo de cenário?  

Muito embora existam equipes especializadas em ações emergenciais que 

envolvam ameaça de suicídio, também é relevante a disseminação do conteúdo acerca 

de como atuar frente a situações de crise suicida, até a chegada do grupo 

institucionalmente responsável pelo gerenciamento da crise. 

Todavia, para que se possa atender a crises suicidas de pessoas tão próximas e que 

compartilham do mesmo ideal profissional, bem como para ser capaz de identificar 

sinais de sofrimento mental entre os colegas de trabalho é necessário, além de ser 

voluntário, ter alguns conhecimentos básicos sobre, por exemplo: saúde mental; crise; 

crise suicida; intervenção em ameaça de suicídio, ações preventivas ao adoecimento 

mental e práticas de apoio ao indivíduo em sofrimento mental.  

De forma a apoiar o multiplicador, no que tange à intervenção em ameaça de 

suicídio, serão abordados a seguir algumas das ferramentas de intervenção em crise 

suicida emergencial. Para isso, o texto foi estruturado em três seções. A primeira aborda 

a crise suicida, entendida como um fenômeno clínico, existencial e social, e que 
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demanda em cada uma de suas manifestações uma intervenção diferenciada para a 

preservação da vida do tentante. 

A segunda seção apresentará alguns conceitos e fundamentos que norteiam a 

intervenção em crise suicida emergencial. Também serão estudados os principais perfis 

com os quais o interventor/multiplicador poderá se deparar, bem como algumas das 

estratégias de comunicação que deverão guiar o processo de intervenção. 

A última seção irá analisar a ação do multiplicador no cenário de uma ameaça de 

suicídio. Para o que deverá estar preparado? É obrigatório que um multiplicador atue 

como primeiro interventor em um cenário de gerenciamento de crise suicida? 

 

5.1 - Crise Suicida 

 

De acordo com Hoff (1989), crise é uma situação na qual uma pessoa não tem 

habilidades suficientes para poder gerir. Mc Mains e Mullins, no livro Crisis Negotiations 

(2015) referem-se à crise como a situação na qual uma pessoa não consegue mais 

desenvolver atividades que antes conseguia sem ajuda específica, ou seja, a situação 

excede as habilidades do indivíduo de lidar com os atuais problemas e obstáculos nos 

quais se encontra. Em uma situação de crise, é possível identificar sentimentos que 

provocam significativo desconforto tais como angústia, medo, culpa ou vergonha. 

Existem dois tipos de crises: aquelas decorrentes do desenvolvimento e aquelas 

resultantes de circunstâncias. As primeiras decorrem do processo de adaptação a novas 

condições de vida, que surgem com o passar dos anos e, a segunda provém de situações 

que o indivíduo não tem controle e que podem afetá-lo a qualquer momento. A crise 

suicida está inserida no segundo tipo. 

Botega (2015, p.12) explica que, na crise suicida 

há a exacerbação de uma doença mental existente, ou uma turbulência 
emocional que, sucedendo um acontecimento doloroso, é vivenciada como 
um colapso existencial. Ambas as situações provocam dor psíquica intolerável 
e, como consequência, pode surgir o desejo de interrompê-la por meio da 
cessação do viver. 
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Uma crise suicida irá demandar ações para ser manejada de forma que o risco de 

morte diminua e que o indivíduo possa ser acolhido. Existem quatro cenários mais 

facilmente encontrados em pessoas em crise suicida: 

a. a pessoa em ameaça iminente de morte, ou seja, quando surpreendida no início, 

ou durante o ato suicida (crise suicida emergencial). 

b. a pessoa chega ao hospital para atendimento de urgência (ou emergência) após 

uma tentativa de suicídio. 

c. o indivíduo, em sofrimento mental, com ideação e planejamento de suicídio é 

acolhido e encaminhado para o serviço de saúde para prevenção do ato suicida. 

d. Intervenção em crise suicida emergencial: uma possibilidade para o multiplica-

dor. 

No decorrer da rotina de serviço, é possível deparar-se com colegas em ameaça de 

suicídio, ou que necessitam de apoio e de acolhimento para encaminhamento a uma 

unidade hospitalar. Frente ao indivíduo em comportamento suicida, uma correta 

intervenção, além de salvar uma vida pode ainda ser considerada como estratégia de 

prevenção a uma nova tentativa. Tudo irá depender da estratégia de abordagem. 

Evidente que a preservação da vida é o principal objetivo, mas havendo espaço para o 

diálogo, quando o sujeito se permite “mais um dia”, é possível que o caminho para o seu 

tratamento se abra. 

Segundo a OMS (2014), em 90% dos casos de suicídio, existe adoecimento mental. 

Percebe-se, deste modo, que essa porcentagem expressa o número de casos nos quais 

a maioria dos pensamentos de suicídio é ambivalente, indicando a indecisão do ato. 

Assim, quando se consegue “conversar” com alguém que ameaça suicídio tem-se mais 

de 50% de chances para que ele desista do ato. 

Uma intervenção dialogada, durante uma tentativa de suicídio, pode, então, 

realmente alterar o comportamento do tentante. Contudo, também é possível que o 

tentante finalize o seu ato e por isso é imprescindível que as pessoas que atuam nessa 
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área tenham, além de preparo técnico, um perfil psicológico e habilidades necessárias 

para o enfrentamento de situações críticas dessa natureza. 

Quando alguém está em ameaça de suicídio, é possível utilizar algumas estratégias 

de intervenção que contribuam para a desistência do ato e o resgate da pessoa. De 

modo geral, pode-se utilizar a Intervenção Baseada em Escuta e Diálogo (IBED). Trata-

se de uma ação em que é priorizada a escuta empática e a escuta ativa ao tentante e, 

em segundo plano, o diálogo de forma assertiva e não violenta, almejando, sempre que 

possível, à busca de sentido de vida na fala do tentante, a fim de se evitar a consumação 

do suicídio, sem o uso de contenção física, de maneira cooperativa e pacífica (SOUSA, 

2019).  

Alguns princípios deverão ser observados quando da intervenção em uma crise 

suicida: 

a. princípio da preservação da vida: o profissional de segurança pública atuará 

em estado de necessidade para preservar a vida do tentante. 

b. princípio da legalidade: o profissional de segurança pública deverá agir obe-

decendo às leis vigentes no País.  

c. princípio da moralidade: os agentes de segurança deverão sempre guiar-se 

pela moralidade.  

d. princípio do respeito à diversidade: as questões e as opiniões pessoais do pro-

fissional de segurança pública não devem interferir na intervenção. 

e. princípio da proporcionalidade de ações: a intervenção baseada em escuta e 

diálogo deverá ocorrer enquanto existem, por parte do tentante, condições 

pacíficas de resolução de conflitos.   

O uso de uma ação direcionada para intervir em uma crise suicida parte da 

compreensão de que existe um conflito, percebido no comportamento suicida, e que é 

caracterizado pela ambivalência (SHNEIDMAN, 1996) entre o continuar vivendo e o 

morrer para a “finalização de um problema”, para o fim de um sofrimento. 

A possibilidade de um multiplicador vivenciar uma situação de crise suicida 

emergencial, isto é, aquela na qual um indivíduo está ameaçando consumar o suicídio é 
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real. Já foi mencionado que as instituições de segurança pública possuem, em seus 

quadros profissionais, capacitados para esse tipo de ocorrência, contudo, o 

multiplicador deverá estar preparado para ser chamado a atuar como um primeiro 

interventor até a chegada das equipes especializadas. 

Nessa situação, a maior preocupação será evitar que a crise se expanda, 

procurando tranquilizar a pessoa em ameaça de suicídio até a chegada dos responsáveis 

pelo gerenciamento da crise. Esse trabalho é muito importante, pois essas ações iniciais 

podem determinar todo andamento posterior da ocorrência, dificultando ou 

favorecendo todo o processo de resgate da vítima.  

Intervir em crise suicida emergencial demanda o uso de algumas importantes 

técnicas de comunicação, como a escuta ativa, a comunicação não verbal e a 

comunicação não violenta, entre outras. De modo geral, é possível dividir todo esse 

processo em quatro momentos: ações iniciais, aproximação, desenvolvimento e 

encerramento. 

a. Ações iniciais: nessa fase deverá ocorrer a leitura e a avaliação do cenário 

de crise; avaliação dos riscos; segurança da equipe; contenção da crise; iso-

lamento da crise; e solicitação de reforço.  

b. Aproximação: o início da segunda fase é marcado pela identificação do 

perfil do tentante. A definição do perfil definirá as primeiras ações com o 

tentante, pois a cada perfil caberá uma estratégia de intervenção, com téc-

nicas de comunicação, estrutura de diálogo e comportamentos não verbais 

mais favoráveis para a aproximação. Vale ressaltar que, se o tentante esti-

ver armado com alcance fácil de arma, os interventores não deverão se 

aproximar, procurando dialogar a distância ou utilizando instrumentos 

como rádios, megafones, celular, telefone, entre outros.  

c. Desenvolvimento: manejos necessários para a continuidade da ação. Para 

isso é importante, principalmente, observar os fatores de proteção e os 

fatores de risco percebidos. 
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d. Encerramento: o encerramento da ocorrência será balizado por três situa-

ções possíveis, sendo que, para cada uma, caberá uma conduta do multi-

plicador.  

1) O tentante desiste do ato e atende o interventor: sugere-se que o 

tentante seja acompanhado até o hospital, para que seja feita a 

desmobilização emocional e ainda para que favoreça a construção 

do vínculo com a equipe de saúde. Como chegará ao hospital 

acompanhado por alguém que “conhece” a sua história, o indiví-

duo poderá se sentir mais apoiado e acolhido em seu sofrimento.  

2) Há o resgate do tentante, contudo, por meio do uso de força: essa 

ação só será realizada por equipe especializada, não cabendo ne-

nhuma ação ao multiplicador. 

3) A última possiblidade refere-se à efetivação do ato suicida. Caso a 

família esteja presente, esta deverá receber apoio. 

 

5.1.1 - Principais Perfis dos Tentantes 
 

Diante de uma tentativa de suicídio, alguns perfis podem ser identificados ao se 

observar o comportamento: a fala e os gestos do tentante. Importante ressaltar que não 

se trata de um diagnóstico clínico. São apenas sinais que indicam, entre outros, os 

aspectos cognitivos, emocionais e afetivos marcantes no tentante. São eles: agressivo, 

depressivo, psicótico, em uso abusivo de álcool e drogas e mistos. 

O perfil agressivo caracteriza-se por irritabilidade e raiva. O sujeito pode proferir 

muitos palavrões, gritos e falar compulsivamente. Pode ainda ameaçar a equipe/ 

negociador, bem como pode lançar objetos que tenha consigo. 

Dialogar com um tentante agressivo pode ser favorável, uma vez que este 

indivíduo está propenso a falar e dizer o que desencadeou a crise. É importante que não 

se tente “calar” o tentante, nem confrontá-lo. Deixe-o extravasar e não reaja às ofensas. 
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Quando falar, o tom de voz do negociador deverá ser baixo, mas o suficiente para ser 

ouvido, demonstrando controle emocional e empatia. 

Com perfis depressivos, a “aparência triste” é o destaque. Lembre-se de que a 

identificação do perfil não é o mesmo que um diagnóstico clínico. Essas pessoas 

geralmente apresentam pensamentos mais lentos, baixa atenção e concentração. Há 

ainda um forte sentimento de inadequação com baixa autoestima. É possível observar 

também sentimentos de desesperança e de desamparo. 

Interagir com pessoas com perfis depressivos exige muita cautela por conta da alta 

possibilidade para efetivação do ato suicida. A intervenção inicial poderá ser bem difícil, 

muitas vezes, sendo necessárias variadas tentativas de contato. É relevante que a 

abordagem seja positiva, mas não agressiva. Um aspecto importante é que esse tipo de 

sujeito é geralmente honesto e direto, o que favorece a negociação. 

Em perfis psicóticos, será observado que o fator desencadeante é sustentado por 

um enredo delirante e/ou alucinatório, ou seja, há uma realidade que só é percebida 

pelo tentante. Contudo, é possível momentos de lucidez. Aqui também existe uma 

grande possibilidade para o suicídio. 

Esse tipo de intervenção costuma ser mais complexo. O indivíduo não deverá ser 

“contrariado” em seus delírios, contudo, devido às constantes oscilações de humor e 

lucidez, também não se recomenda mentir para o tentante. Aqui também é possível que 

o tentante expresse ofensas e rejeições, bem como pode haver uma postura negativa 

para com profissionais de saúde mental e/ou de segurança, por conta de internações e/ 

ou resgates anteriores. 

Já os indivíduos identificados com o perfil em uso abusivo de álcool ou outras 

drogas apresentarão os sinais condizentes com o tipo de substância utilizada, com o 

tempo do último uso, com a quantidade administrada e com o histórico de uso/abuso.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014), droga é “Qualquer 

substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou 

mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento”. De modo geral, 



Cartilha de Prevenção do Suicídio na Segurança Pública 

_______________________________________________________________ 

71 
 

as drogas, por seus efeitos, podem ser classificadas como: drogas depressoras: drogas 

estimulantes e drogas perturbadoras. 

O período de abstinência marca um estado em que a pessoa, dependente químico, 

apresenta sintomas opostos aos observados quando se está sob o efeito agudo das 

drogas. Isso poderá causar uma sensação de desprazer, que desencadeará um forte 

desejo (fissura) de usar a droga novamente. Para a condução da negociação com esse 

perfil, é imprescindível conhecer os sinais de uso agudo e crônico de cada droga. Aqui 

será necessário lidar com a dependência física e a emocional. Em nenhuma hipótese, 

deverá ser oferecido e /ou prometido mais droga ao tentante, nem como promessa para 

a desistência do suicídio.  

O perfil “misto” indica a sobreposição dos anteriores, bem como a presença de 

aspectos que elevam o nível do risco.  Podem ser entendidos como perfis mistos, por 

exemplo: casos de tentativa de suicídio precedidos por homicídio (ou ameaça); 

transtorno mental mais uso abusivo de drogas. 

 

5.1.2 - Estratégias de Comunicação com Pessoas em 

Comportamento Suicida 
 

A comunicação é um processo de interação pelo qual se compartilham 

sentimentos, ideias e emoções e estes podem certamente afetar outras pessoas. A 

resposta a ser dada como consequência, pelo outro, será ainda influenciada pelas 

crenças, valores, cultura, história de vida e, no caso do profissional de segurança pública, 

pelo treinamento recebido em sua instituição. 

Algumas técnicas de comunicação podem favorecer o diálogo com pessoas em 

comportamento suicida. A seguir serão apresentadas algumas e vale lembrar que elas 

também poderão ser utilizadas na abordagem de pessoas que estejam em sofrimento 

mental, mas sem comportamento suicida, ou seja, são técnicas que deverão ser estudas 

mais a fundo pelo multiplicador em prevenção do suicídio. 
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Comunicação não violenta 

A Comunicação Não Violenta (CNV) é um tipo de comunicação que pode ser 

utilizada como forma isolada ou em conjunto a outros tipos de intervenção. 

(ROSEMBERG, 2006) 

A CNV tem quatro pilares: 

a. A observação de fatos sem o julgamento prévio e discriminatório. 

Observar sem julgar é o primeiro e fundamental passo para uma 

pessoa não ser violenta. 

b. O segundo passo é a constatação de sentimentos e emoções envol-

vidos em um encontro. Não somente as emoções da vítima, mas 

principalmente os sentimentos do interventor em crise suicida de-

vem ser levados em consideração uma vez que só é possível aten-

der e acolher bem se, em primeiro lugar, o profissional de segu-

rança pública também o está. 

c. O terceiro passo é a identificação de necessidades. Por detrás de 

toda agressividade existe uma necessidade que não foi atendida. 

Note-se que não necessariamente um interlocutor deverá resolver 

o problema do outro, mas só em demonstrar que foi capaz de iden-

tificar as necessidades, ele já contribuirá bastante nesse processo. 

d. O quarto passo é o pedido. Muitas pessoas desejam, mas não sa-

bem pedir. Pedir é um ato de extremo cuidado, No caso da tenta-

tiva de suicídio, pedir que a pessoa continue vivendo, que ela saia 

do local de risco, que ela volte seu olhar para possíveis soluções 

expostas em sua própria fala tem um efeito muito positivo em tais 

circunstâncias. 

 

Comunicação não verbal 

A comunicação não verbal envolve todas as manifestações não expressas por 

palavras, tais como os gestos, expressões faciais, orientação corporal, a relação de 
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distância entre os indivíduos e, ainda, a organização dos objetos no espaço. Importante 

observar ainda que a significação do comportamento está vinculada ao contexto em que 

ocorre. (EKMAN, 2003)  

Segundo Knapp (1980), a comunicação não verbal, entendida como ações ou 

processos que têm significado para as pessoas, é dividida em quatro campos: 

a. Proxêmica: Como o sujeito se coloca no espaço em que ameaça o suicídio? 

b. Aparência física: o que está mais “visível” ao se olhar para uma pessoa em 

ameaça de suicídio? O que as roupas, os acessórios e os objetos que tem con-

sigo dizem acerca dele? 

c. Paralinguagem: qual o volume da voz? Qual a velocidade da fala? Existem pau-

sas? Como é o tom (intensidade) da voz? 

d. Cinésica: Como o corpo da pessoa em ameaça de suicídio transmite a sua dor? 

Quais comportamentos podem indicar sofrimento? As expressões faciais, os 

gestos e seus significados podem ser estudados de acordo com a cultura de 

uma sociedade. 

A atenção à comunicação não verbal em um contexto de prevenção do 

comportamento suicida permite analisar aquilo que o indivíduo expressa, mas não pelas 

palavras. Do mesmo modo, também possibilita observar contradições entre o que se diz 

e o que o não verbal sugere. Igualmente, o multiplicador/interventor deverá atentar 

para sua própria comunicação não verbal de forma a contribuir para o êxito ao final da 

ocorrência.  

A comunicação não verbal poderá auxiliar na identificação dos sinais de 

sofrimento mental do indivíduo, contribuindo, assim, também para uma abordagem 

preventiva, ou seja, a atuação do multiplicador poderá ter na análise do comportamento 

não verbal um suporte para possíveis intervenções e/ou preposição de ações. 

 

Escuta Ativa 
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Segundo MacMains e Mullins (2015), escuta ativa é a técnica na qual o interlocutor 

faz com que o outro com quem ele fala tenha a certeza de que está sendo ouvido. Trata-

se de uma das ferramentas de comunicação que pressupõe que, a partir do momento 

em que uma pessoa conversa com outra, prestando atenção à fala da outra, 

demonstrando um interesse verdadeiro pelo assunto e, acima de tudo, pela mensagem 

que está sendo dita e pela realidade do outro, haverá um maior número de 

interpretações, com o desenvolvimento de habilidades de comunicação que irão 

favorecer um diálogo linear e eficiente. 

A escuta ativa não é simplesmente o ato de ouvir em silêncio o que o outro tem a 

dizer, mas também o de evitar qualquer tipo de julgamento sobre quem fala. Não é 

preciso concordar com tudo o que é dito, mas simplesmente entender que há uma 

pessoa que tem outros pensamentos e ideias. 

Para que haja a escuta ativa é necessário o uso de perguntas e checagem da 

compreensão das mensagens, ou seja, como o próprio nome diz, a escuta deverá ser 

ativa e não passiva. 

Mas como desenvolver uma escuta ativa? A observação de alguns detalhes 

durante o diálogo poderá definir a conduta:  

a. evite distrações: mantenha o foco no outro. 

b. interesse-se genuinamente: se a situação não for significativa certamente 

o diálogo não será sustentado. 

c. procure ouvir na essência: demonstre que está buscando o sentido do 

que está sendo dito, pois somente assim o outro se sentirá acolhido. 

d. nunca esqueça de que o processo de escuta ativa diz respeito tanto a lin-

guagem verbal, como a não verbal (de todos os envolvidos no diálogo). 

Atenção para que o seu corpo não contradiga a sua fala! 

A escuta ativa é a técnica mais indicada para se dialogar com alguém em crise 

suicida, mas também pode ser utilizada no diálogo com qualquer pessoa com sinais de 

sofrimento. Algumas das estratégias possíveis de serem utilizadas durante a escuta ativa 
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de modo a se certificar de que a mensagem foi realmente assimilada, bem como para 

se conseguir mais informações acerca do assunto são: 

a. Paráfrase: usada para falar sobre ideias expostas na própria fala do indivíduo. 

Exemplo: “Então eu estou entendo que você não quer falar acerca desse as-

sunto, é isso mesmo?”. 

b. Refletir sentimentos: Devolver ao sujeito o sentimento que ele está refletindo, 

mas do qual ainda não tem percepção. Exemplo: “Parece que você não gostou 

do que o seu irmão fez com você”. 

Durante a abordagem a pessoa, em comportamento suicida, sugere-se que o 

interventor evite mentiras, pois, caso elas sejam descobertas, será muito difícil manter 

a confiança e o vínculo necessários à condução da ocorrência. 

 

5.2 - O multiplicador em situações de ameaça a suicídio 
 

E se a “negociação falhar”? A possibilidade de uma pessoa, em ameaça de suicídio, 

efetuar o ato é considerável. Quem faz alguma intervenção nesse momento deverá estar 

preparado para essa possibilidade. O que não é fácil, pois não é o desejável quando se 

estuda e se atua na prevenção do comportamento suicida. Ser multiplicador não obriga 

legalmente alguém a atuar como primeiro interventor em uma ameaça de suicídio, 

mas é muito importante que o multiplicador que se disponibilize a intervir esteja, na 

medida do possível, confortável no papel, bem como tenha conhecimento técnico 

mínimo. 

Outra possibilidade para os casos em que a “negociação falhar” é a intervenção 

tática da equipe de resgate. Nessa situação, o resgate da pessoa em ameaça de suicídio 

será conduzido sem a sua concordância. O que, infelizmente, poderá causar um grande 

sofrimento para o sujeito, apesar de garantir a sua sobrevivência na ocasião. Mas essa 

intervenção só deverá ser realizada por profissionais capacitados, pois qualquer falha 

poderá precipitar a morte do sujeito em ameaça, bem como pode colocar aquele que 

tentar executar a ação de salvamento em risco.  
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O multiplicador é um agente de educação e de mudança comportamental, de 

percepção e de atitude. Não cabe a ele atuar na resolução de crises suicidas, porém, 

como qualquer outro profissional da área de segurança pública poderá ser um primeiro 

interventor, caso queira, tenha conhecimentos e se sinta seguro para isso. 

6 Recomendações para o 

multiplicador de prevenção do 
suicídio na segurança pública 

 

 

Prezado(a) Multiplicador(a), 

Caso seu colega em sofrimento não queira conversar e evita qualquer forma de 

diálogo, não desista dele. Busque outras estratégias para que ele perceba que precisa 

de ajuda. Avalie o risco (uma intervenção emergencial é necessária?), escolha um cami-

nho e tenha paciência. Eventualmente é possível contar com a ajuda de pessoas mais 

próximas ao indivíduo. 

E se a abordagem feita não resultou em aceite para a procura por atendimento 

médico e/ou psicológico? Avalie o risco e tenha paciência. Eventualmente é necessário 

apenas um pouco mais de tempo para que a pessoa se decida por concordar em receber 

apoio. 

Como ajudar alguém que não aceita ajuda? Não o julgue e tenha paciência. Ava-

lie o risco e decida. É muito importante que o multiplicador, em prevenção do suicídio, 

busque cuidar da sua própria saúde mental: atividades físicas, momentos com os ami-

gos, atividades em família e uma alimentação sem excessos podem contribuir, entre ou-

tras ações, para uma sensação de bem-estar. 
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Lidar com as suas emoções e com as pessoas que estão enfrentando alteração 

em sua saúde emocional, vai demandar de você sensibilidade, altruísmo, controle e in-

teligência emocional, desejo de ajudar e capacitação técnica. A recompensa é genuina-

mente recíproca: ambos ganham (o multiplicador e o indivíduo). Para isso, é preciso 

acontecer uma sintonia entre os envolvidos, por meio de um diálogo assertivo e a rela-

ção de apoio e cumplicidade é estabelecida.  

E se não houver compreensão para a relevância do trabalho do multiplicador em 

prevenção do suicídio? Continue o trabalho, tenha paciência e procure novas estratégias 

para sensibilizar os gestores e a equipe. Esse trabalho não será fácil. Todas essas per-

guntas são importantes e foram colocadas aqui para lembrar que o trabalho do multi-

plicador não pode parar! Há mudanças de estratégias, construção de novas parcerias, 

reorganização do trabalho, construção de novas metas. Existem momentos mais favo-

ráveis do que outros... E sempre haverá alguém que precisa se sentir acolhido e apoiado. 

Parabéns a você que já se disponibilizou a atuar como multiplicador de prevenção do 

suicídio em sua instituição de trabalho! 
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