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a obra Saúde na Segurança Pública: Indicadores e Diretrizes 

para Intervenções no Âmbito do Programa Nacional de Qua-

- Pró-Vida

-

-

-

Pública de todas as regiões do Brasil e as vias potenciais para a 

-

-

-
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Programas de intervenção em saúde 

para policiais e bombeiros, -

visões da literatura internacional sobre intervenções de saúde 

Programas de promoção da saúde, pre-

da segurança pública, -

-

inspirar a implementação de intervenções em saúde no contexto 

-
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Avaliação das demandas, barreiras e 

-

gurança pública,

-

-

do Boas práticas em saúde na área da segurança pública,
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por meio de visitas in loco -

-

Necessi-

dades de saúde do trabalhador da segurança pública: uma 

análise de dados institucionais, aponta indicadores de saúde 

-

-

maior participação das instituições no registro de seus dados 
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Proposições de intervenções em saúde para trabalhadores 

da segurança pública, encerra a obra abordando ações para a 

-

-
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Coordenação do Projeto:

Profa Cristiane Faiad

Organizadores da Obra:

Victoria Ayelen Gomez

Sheila Giardini Murta

Daniela Sacramento Zanini

Sérgio Eduardo Silva De Oliveira

Thiago Gomes Nascimento
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PARTE I                                                                       
EVIDÊNCIAS DA 
LITERATURA
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2020

Programas de Intervenção em Saúde para 
Policiais e Bombeiros

CAPÍTULO 1        

-

do processo de adoecimento; a construção de ações em promo-

-

Victor Cezar de Sousa Vitor

Victoria Ayelen Gomez

Olivia Leone Morais

Amanda Vitoria Lopes

Ranielly Pereira Barbosa

Daniela Sacramento Zanini

Sheila Giardini Murta

Cristiane Faiad
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problemas de saúde desse segmento ocupacional relacionados 

-

-

-

-
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Método

-

Procedimentos de busca

-

-

burnout -

-

-

booleanas
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Estratégia de busca

-

software Publish or Perish

-

Crossref, Google Scholar e Pubmed

-

-

-

•

• burnout -

•

booleanos

-

• -

tervention program” AND mental health AND (occupa-

tional stress) AND anxiety [ou depression; ou burnout; 

ou suicide; ou physical health

evaluation;

• -

tion program” AND mental health AND (occupational 

stress) AND anxiety [ou depression; ou burnout; ou

 ¹BRASIL. Ministério da 
Saúde. Conselho Nacio-
nal de Saúde. Resolução 
no 510, de 7 de abril 
de 2016. Trata sobre as 
diretrizes e normas regu-
lamentadoras de pesquisa 
em ciências humanas e 

União, Brasília, DF, 24 
maio de 2016.
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suicide; ou physical health

evaluation.

Critérios de seleção

-

-

-

-

-

software
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Procedimentos de análise

-

Etapa 1
Busca no Publish or Perish

(n° 1.130)

Exclusão de duplicatas, 
citações e publicações 
diferentes de artigos   
(n° 146)

Exclusão com base em 
títulos e resumos (n° 26)

Artigos de revisão 
analisados na íntegra 
(n°12)

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Figura 1

Processos de triagem e 
elegibilidade das revisões 

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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-

-

-

-

-
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Critério Definição 

Autor/ano

Formato das 
revisões

Banco de dados

Critérios de inclusão

Resultados das 

revisões

Nome e objetivo da 
intervenção

Principais 
resultados

Autores e ano de publicação das revisões

Estratégia de investigação adotada 
responsável por definir o processo de 
busca, de análise e de exposição da 
base documental localizada ao longo 
da pesquisa

Quais foram as plataformas de busca e/ou 
bases de dados voltadas à consulta e 
seleção de publicações científicas?

Critérios de inclusão utilizados para a 
seleção das publicações

Quais resultados foram identificados pelas 
revisões?

Como foi nomeada a intervenção? Quais 
desfechos esta intervenção pretende 
mudar? (ex.: favorecer atividade 
física ou reduzir tabagismo; favorecer 
conhecimento sobre manejo de 
finanças ou reduzir estigma relacionado 
ao adoecimento mental)

Resultados: quais resultados foram 
alcançados? 

Estratégia de coleta de dados e tipo 
de variável dependente avaliada, 
como crenças sexistas, conhecimento 
sobre direitos sexuais e reprodutivos, 
habilidades de manejo de raiva etc

Tabela 1

das revisões

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Resultados

-

-

Análise dos Objetivos das revisões

-

objetivos gerais; objetivos revisionais dire-

cionados a intervenções com atividades físicas; objetivos 

revisionais direcionados a intervenções em saúde mental.

Objetivos Gerais

-
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Objetivos Revisionais Direcionados a Atividades Físicas

-

-

-

-

Hi-

gh-intensity functional training -

Objetivos Revisionais Direcionados a Intervenções em 

Saúde Mental

-

-

-

com o intuito de descrever a Terapia Cognitivo-Comportamental 

-
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mindfulness

-

e como incorporar o gerenciamento do estresse como um com-

ponente dos programas de bem-estar em contextos laborais de 

-

-

Conteúdo das intervenções

Para analisar o conteúdo das intervenções de saúde desti-

é treinamento físico funcio-

nal

-

-se ao manejo de estresse ou terapia cognitiva

treinos de resili-

ência,

adequação/ree-

ducação alimentar

suporte entre pares, -
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Treinamento Físico Funcional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Manejo de Estresse e Terapia Cognitiva

-

rapia cognitiva buscaram analisar impactos do yoga no estresse 

-

-
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de entrevistas estruturadas permitindo aos participantes compar-

-

-

-

ções com base em aplicativo de internet desenvolvido para a 

-

-

-

 coach

-

ção e validação de reações ao estresse; promoção de proces-

Treino de Resiliência

-

mindfulness
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Adequação/Reeducação Alimentar

-

Suporte entre Pares

-

-

-

-
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Técnicas e instrumentos utilizados

Abordagens de entrega de informações e de reforço de práticas; 

Abordagens mediadas por instrumentos avaliativos e tecnológicos; 

e Abordagens de motivação com base no suporte entre pares.

Entrega de Informações e de Reforço de Práticas

-

-

-

-

pull-

-ups,

-

lactobacillus
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Mediadas por Instrumentos Avaliativos ou Tecnológicos

-

checklist

-

-

-

-

Trauma-Focused Cognitive Behavioral 

Therapy -

Motivação com Base no Suporte entre Pares

-

-

-
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-

-

-

Resultados das intervenções

-

 Treinamento físico funcional; 

Manejo de estresse ou Terapia cognitiva; Treinos de resiliência; 

Adequação/reeducação alimentar; e Suporte entre pares.

Treinamento Físico Funcional

-

-

-

-

-

-
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-

circuit-style

-

Manejo de Estresse ou Terapia Cognitiva

-

-

Smart assessment on your mobile -
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-

Treinos de Resiliência

-

Mindfulness de Resili-

burnout

mindfulness mostraram menores 

-

Coping Skills and Wellness Program

-

-
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Adequação/ Reeducação Alimentar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Suporte entre Pares 

Coping Skills and Wellness Program -

programa de promoção da saúde liderado por pares e baseado 

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vos e resultados alcançados pelos programas de intervenção em 
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Discussão

Nos estudos revisionais sobre intervenções de promoção 

-

-

-

-

-
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-

-

-

-
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Diretrizes para intervenções de boas práticas em 

saúde para profissionais da segurança pública

• -

•

•

-

•
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Referências

-

Interação Psicol, 20

-

International Journal of Criminal Justice Sciences, 15

-

International journal of social research methodology, 8

-

Journal of Occupational and Environmental Medicine, 60

-

-

Frontiers in Psychology, 11

-

Am J 

Psychother, 71

Review 

Manager -
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Clinical Social Work Journal 50 -

Interventions, Training, and Technologies for Im-

proved Police Well-Being and Performance

International Archives of Occupational and Environmental Health, 95

High-Intensity Functional Trai-

Sports, 

6

Rev. Psicologia: Saúde 

Mental e Seg. Pública, 7

Journal of Occupational Health, 59

-

Aggression and Violent 

Behavior, 43
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-

-

Food & nutrition research, 62

-

Occupational and environmental medicine, 74

Arch 

Occup Environ Health, 91

Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social (REFACS), 6

Applied Sciences, 11

Estudos de Psicologia (Natal), 10
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Knowledge translation in healthcare: a review of 

the literature. 

-

Journal of Occupational Health Psychology, 22

-

vención en estrés policial

-

Clin 

Psychol Rev., 44

American 

Journal of Industrial Medicine, 63

-

Policing: An International Journal, 42
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Anexo Autor/ano Formato Banco de dados

Jirathananuwat e 
Pongpiru (2017)

Richardson (2017)

MacMillan et al. 
(2017)

Klimley et al. (2018)

Sistemática

Narrativa

Sistemática

Sistemática

PubMed, Web 
of Science, e 
Science Direct 
data bases

Não especifica

Embase (OVID); 
MEDLINE 
(EBSCO); CINAHL 
(EBSCO); and 
(CENTRAL)

Google Scholar e 
PsycInfo

Tabela A

Características (metada-
dos) das revisões sobre 
programas de interven-

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Critérios de inclusão Resultados das revisões 

Artigos de revisão sistemática ou 
meta-análise incluindo ensaios 
de controle randomizado, 
estudos quase experimentais 
ou observacionais; publicados 
em inglês; e artigos sobre 
Atividade Física (AF).

Metanálises sobre intervenções 
de gerenciamento de estresse 
ocupacional e programas de 
bem-estar organizacional 
publicados entre 2008 a 2016.

População (policiais); Intervenção 
(promoção da saúde); 
Comparação (mudanças 
nos resultados ao longo do 
tempo); Resultados (Qualquer 
medida do comportamento 
do estilo de vida relacionado 
à saúde); Desenho do Estudo 
(Projeto de medidas pré-pós ou 
repetidas de duração crônica, 
≥2 semanas).

Amostras focadas em grupos 
de primeiros socorros (ou 
seja, policiais, bombeiros ou 
despachantes) tematizando 
medidas validadas de TEPT.

Recursos e instrumentos, como material impresso e o pedômetro/
acelerômetro foram os mais comuns na promoção de atividades 
físicas; o uso de instrumentos baseados na internet no local 
de trabalho é eficaz; as intervenções de incentivo como 
campanha/concorrência, prêmios, dinheiro/incentivo financeiro 
e recompensas apontaram que as recompensas ofereceram 
o maior incentivo, enquanto prêmios e incentivos financeiros/
monetários foram os menos úteis para promover a atividade 
física; os resultados mostraram que o apoio familiar foi o mais útil 
nesse grupo; nas intervenções que utilizaram o desenvolvimento 
ambiental, como o uso de cartões postais em locais com alto 
tráfego de funcionários, uma revisão de boa qualidade recomenda 
que a modificação ambiental poderia evitar ganho de peso

Os indivíduos que participaram do programa de treinamento 
relataram um aumento significativo das intervenções e da eficácia 
da intervenção do pré-teste para o seguimento de 3 meses em 
comparação ao grupo controle.

Intervenções direcionadas podem resultar em efeitos positivos, 
embora pequenos, na dieta, na qualidade do sono, no estresse 
e uso de tabaco, além de apontarem grandes efeitos sobre a 
pressão arterial. O suporte de pares e a incorporação do suporte 
à mudança de comportamento em combinação com o suporte 
estruturado parecem mais impactantes. Sugerem-se mais estudos 
necessários para avaliar melhor as características da intervenção 
que são sustentáveis   e resultam em impactos de longo prazo

Os sintomas de TEPT diferem a depender da população, sendo 
os bombeiros os mais prevalentes (17-22%). Os sintomas se 
combinam com problemas de saúde física e mental, além de 
altos níveis de hostilidade e raiva. Destacada a necessidade de 
desenvolvimento de mais estudos que avaliem os fatores de risco 
para cada população.  
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Autor/ano Formato Banco de dados Critérios de inclusão

Lassen et al. (2018)

Chopko et al. (2018)

Sistemática

Narrativa

PubMed, CINAHL 
e Google 
Acadêmico

Academic Search 
Complete, 
Criminal Justice 
Abstracts, 
Criminal Justice 
Periodicals, 
Citation Indexes, 
Cochrane Library, 
Dissertation & 
Theses Full Text, 
JSTOR, MEDLINE 
Psychology 
and Behavioral 
Sciences 
Collection, 
PsycINFO, Social 
Sciences Citation 
Index, and 
SocINDEX

População (Pessoas trabalhando 
em horários irregulares, 
ou seja, 24 horas por dia); 
Intervenção (Ambiente 
de trabalho saudável); 
Comparação (Cuidados 
habituais); Resultados 
(Hábitos alimentares e de 
atividade física, qualidade 
de vida, ritmo circadiano do 
sono, desempenho cognitivo, 
estresse psicológico, medidas 
sanguíneas, composição 
corporal, força muscular, 
influência no desempenho 
no trabalho, eventos adversos, 
desistências);

Desenho do estudo (Ensaios 
controlados randomizados, 
ensaios controlados 
randomizados em cluster 
e estudos cruzados 
randomizados);

Não especifica

Merrigan et al. (2021) Narrativa Não especifica Não especifica
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Resultados das revisões 

Destaca a necessidade de desenvolver mais evidência de efetividade 
para as intervenções que buscam promover saúde alimentar 
e atividade física para a população que trabalha em horário 
estendido.

Todos os artigos encontraram resultados positivos do treino de 
mindfulness na população de policiais. De acordo com a 
literatura, é eficaz para a prevenção de transtorno do estresse pós-
traumático.

Fornece exemplos gerais de métricas importantes para monitorar e 
recomendações de treinamento com base nas alterações dessas 
métricas de força-tempo, seguidas de exemplos específicos em 
três estudos de caso.
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Autor/ano Formato Banco de dados

Feito et al. (2018)

Bhojani et al. (2019)

Velazquez e 
Hernandez (2019)

Collazo (2020)

Edgelow et al. (2021)

Narrativa

Narrativa

Sistemática

Sistemática

Escopo

Não especifica

Medline, PubMed e 
PubMed Central, 
e National Library 
of Medicine

EBSCO Host, 
Criminal Justice 
Abstracts, 
Proquest 
Criminal Justice 
Database, 
JSTOR, APA 
PsycNET and 
Sage Premier 
Collection. 
Specifically

Não especifica

MEDLINE e PsycInfo
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Critérios de inclusão Resultados das revisões 

Não especifica

Não especifica

Foco primário na saúde física; 
Público-alvo: Policiais e 
Pesquisa realizada nos EUA

Não especifica

População (Segurança Pública), 
Conceito (Implementação de 
estratégias em saúde mental) 
e Contexto (Organizações 
de Segurança Pública), 
Redigidos em Inglês, de 
Natureza Experimental, Quase-
Experimental, Analítico e 
Descritivo Observacional e 
Estudos Qualitativos.

O HIFT é um treino derivado do HIIT que têm demonstrado melhores 
resultados por incorporar movimentos funcionais do corpo que 
são facilmente reproduzidos, com pouca necessidade de uso de 
equipamentos.

Melhorias estatisticamente e clinicamente significativas entre os 
participantes de programas de bem-estar na frequência de 
exercícios, no tabagismo e no controle do peso. 

A validade e a confiabilidade do  aplicativo SAM atraem os indivíduos 
que o acessam e determina a necessidade de ajuda adicional, 
convenientes na medida em que usuários não divulgam 
seus sintomas diretamente a uma pessoa. Ter aplicativos que 
detectam TEPT e sintomas depressivos pode ajudar os indivíduos 
a se sentirem mais à vontade para decidir procurar uma ajuda 
adicional

Sugere-se que o aumento no número de sessões focadas em traumas 
estão associadas à diminuição da gravidade dos sintomas de TEPT. 
Extrapolando o sucesso das abordagens de TCC para veteranos 
militares e, de acordo com as diretrizes recomendadas para essa 
população semelhante, o TF-CBT poderia ser um tratamento 
eficaz para traumas complexos e TEPT em policiais.

Há relatos sobre gerenciamento de estresse e intervenções de 
resiliência para policiais e bombeiros, porém sugere-se  um 
foco em uma variedade maior  de profissionais de segurança 
pública.Considera-se uma área em expansão e  recomenda-se a 
avaliação contínua da qualidade das intervenções e estratégias de 
implementação.
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Autor/ano Nome e objetivo da intervenção

Jirathananuwat e 
Pongpiru (2017)

Richardson (2017)

Lassen et al. (2018)

Klimley et al. (2018)

Feito et al. (2018)

Não especifica; Otimizar melhorias na atividade 
física em ambientes de trabalho;

Stress Management Interventions  (SMI`s); Ajudar 
bombeiros a identificarem colegas em perigo 
e conectá-los com cuidados à saúde;

1.Não especifica; Comparar produto lácteo 
fermentado contendo lactobacillus casei
versus placebo para beber (100g) 2 vezes ao 
dia;

2.”PHLAME”; Aumentar a atividade física, porções 
de frutas e de vegetais, reduzir a gordura, 
melhorar o balanço energético versus
informação (versão 6 meses, 1 ano e 7 anos).

1.CISM; Mitigar e prevenir o sofrimento associado 
ao trauma 

2.Employee assistance programs (EAP); Serviços 
voltados a saúde mental; 

3.Coping skills and wellness program; Não 
especifica;

High-Intensity Functional Training (HIFT); 
Melhorar os parâmetros de aptidão física geral 
e desempenho.

Tabela B

Características dos pro-

analisados pelas revisões

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Resultados das Intervenções 

1.Combinar aconselhamento personalizado com a promoção de um 
estilo de vida saudável pode ser uma estratégia promissora;

2.Uma revisão de “qualidade moderada” sugeriu que a definição de 
metas pode aumentar os ganhos de condicionamento físico;

3.Uma revisão de “qualidade moderada” concluiu que um programa 
de exercícios físicos impactou positivamente na redução de 
gordura corporal. Segundo os autores, uma revisão de “boa 
qualidade” sugeriu que os programas de exercícios físicos não 
influenciaram o efeito dos programas de promoção da saúde no 
local de trabalho;

Os resultados indicaram que os indivíduos que participaram do 
programa de treinamento relataram um aumento significativo 
das intervenções e da eficácia da intervenção do pré-teste para o 
seguimento de 3 meses em comparação com o grupo controle;

1. Sem mudanças no bem-estar geral, não constatou redução do 
estresse psicológico, significativa perda de peso na comparação 
entre grupo controle e intervenção, efeito positivo nos dias 
acumulados de febre, sem efeitos para dias acumulados de 
infecções;

2. Melhoria do bem-estar geral e redução do ganho de peso e nos 
custos com medicação para intervenção de 1 ano;

1.Resultados diversos. Alguns estudos reportam menos depressão, 
raiva e sintomas de TEPT. Outros concluem que uma sessão não 
previne TEPT ou reduz estresse psicológico, podendo em alguns 
casos aumentar os sintomas; 

2. Policiais têm a tendência de perceber o EAP como uma outra forma 
de disciplinar. Preocupação com informação não sigilosa. Ausência 
de estudos em bombeiros;

3.Melhoria geral nas estratégias de enfrentamento de evitação e 
diminuição no estresse percebido entre os despachantes de 
emergência;

Programa de treinamento classificado como apropriado para forças 
táticas. Menor risco de lesão, comparado a outras metodologias.
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Autor/ano Nome e objetivo da intervenção

MacMillan et al. 
(2017)

1. Não especifica; Comparar dois programas de 
treinamento físico para condicionamento 
corporal;

2. Não especifica; Comparar efeitos de dietas, com 
dois suplementos proteicos diferentes, mais 
treinamento de resistência ou dieta isolada na 
composição corporal;

3. Não especifica; Comparar os resultados a longo 
prazo de um programa de promoção da saúde 
liderado por pares e baseado em equipes 
versus ausência de intervenção; 

4. Não especifica; Comparar o efeito de 
intervenções de exercícios aeróbicos 
e exercícios anaeróbicos em eventos 
estressantes;

6. Não especifica; Comparar efeito de 
um programa de saúde, nutrição e 
condicionamento físico no condicionamento 
aeróbico e obesidade versus currículo padrão.

7. Não especifica; Comparar mudanças 
psicológicas após orientação de nutrição 
e exercício físico versus ausência de um 
programa estruturado

8. Não especifica; Comparar os carboidratos 
consumidos no jantar versus durante todo o 
dia na perda de peso;

9. Não especifica; Avaliar o impacto da entrevista 
motivacional na aptidão física, lipídios no 
sangue e adesão a exercícios físicos;

10. Não especifica; Avaliar o impacto do programa 
de educação nutricional (junto a um programa 
de bem-estar já existente) no peso e nos 
lipídios do sangue;

11. Não especifica; Avaliar o impacto de um 
programa de exercícios físicos;

12. Não especifica; Avaliar os impactos de 
um módulo de treinamento de saúde e 
condicionamento físico; 

13. Não especifica; Avaliar os impactos do yoga no 
estresse,
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Resultados das Intervenções 

1. Aumento da distância e potência do salto vertical e maior tempo 
de sprint no grupo de treinamento de força e resistência versus 
grupo periodizado ao longo de 6 meses;

2. Redução da gordura foi maior nos grupos caseína e whey versus
grupo dieta isolada; Aumento da massa magra foi maior nos 
grupos caseína e whey versus dieta isolada;

3. Aumento no consumo de frutas, de vegetais e na qualidade do 
sono. Redução no uso de tabaco e no estresse;

4. Redução no estresse, na duração da corrida cronometrada e na 
frequência cardíaca; 

6. Aumento na gordura corporal, no VO2max, na resistência muscular 
e na flexibilidade; 

7. Aumento no consumo de oxigênio,  no autoconceito físico e nos 
auto escores pessoais;

8. Redução do peso, das concentrações de insulina, da resistência à 
insulina e no TNF-�. Aumento da saciedade e do colesterol “bom” 
(HDL); 

9. Redução no PAS, no PAD, na  porcentagem de gordura corporal, 
no colesterol total, no LDL, no VLDL e nos triglicerídeos. 88% 
dos entrevistados avaliaram o programa como altamente 
favorável. 100% dos participantes destacaram a importância do 
reconhecimento de seus valores no comprometimento com o 
programa. 100% dos participantes avaliaram positivamente seus 
treinadores de desempenho. 88% dos participantes da entrevista 
pretendiam manter a mudança de estilo de vida a longo prazo;

10. Redução no colesterol total, do peso nos 12 meses, da ingestão 
energética e de quilocalorias e da porcentagem de energia 
de gordura. Aumento de triglicerídeos em 12 meses e da 
porcentagem de energia de carboidratos em 5 anos;

11. Aumento na agilidade ao longo de 8 semanas e de 16 semanas, na 
velocidade de sprint ao longo de 16 semanas, na potência da parte 
superior e inferior do corpo durante 8 semanas, na potência da 
parte inferior do corpo em 12 semanas, na resistência do núcleo 
e da parte superior do corpo em 8 semanas e 16 semanas na 
resistência aeróbica por 16 semanas;

12. Redução no colesterol e no PAS. Aumento na aptidão aeróbica, 
na força muscular, na resistência, na flexibilidade e na gordura 
corporal em homens e mulheres com mais de 12 semanas;

13. Redução do estresse e melhora no  humor. 5/24 dos formandos 
acharam o programa benéfico, relaxante e aliviador de stress, 5/24 
foram resistentes ao programa, ao considerarem o yoga como não 
consistente com o treinamento policial;
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Autor/ano Nome e objetivo da intervenção

Chopko et al. (2018)

Bhojani et al. (2018)

Velazquez e 
Hernandez (2019)

Collazo (2020)

Edgelow et al. (2021)

Merrigan et al. (2021)

1.Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT); 
Reduzir estresse e sintomas depressivos ou de 
transtornos em geral;

2.Acceptance and Commitment Therapy (ACT); 
Auxiliar indivíduos a perceberem e a agirem 
diante de informações internas e ambientes 
adversos.

Management Wellness Fitness Initiative (WFI); 
Prevenir doenças cardiovasculares e a morte 
cardíaca súbita relacionadas ao ofício dos 
bombeiros.

1. Employee Assistance Programs (EAPs); Abordar 
problemas do ambiente de trabalho;

2. Critical incident stress debriefing (CISD); 
Oferecer programas de apoio mútuo entre 
colegas;

3. Smart assessment on your mobile (SAM); Triar 
sintomas relacionados a TEPT e depressão;

Trauma‐Focused Cognitive Behavioral 
Therapy (TF-CBT); Auxílio na construção 
de mecanismos e habilidades para 
gerenciamento de sintomas relacionados ao 
trauma.

Não especifica; Gerenciar o estresse e promover 
resiliência.

Force Plate Technology; Monitoramento da 
capacidade tática do contingente
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Resultados das Intervenções 

1. Estudos empíricos mostram que a MBCT reduz significativamente 
sintomas depressivos, diversas formas de ansiedade e outros 
sintomas relacionados com o trabalho executado por first 
responders (primeiro interventor/socorrista);

2.Estudo metanalítico sugeriu que a ACT é efetiva quando focada em 
depressão e ansiedade. Outras pesquisas indicaram que também 
é efetivo para adições e problemas de natureza somática. Outro 
estudo sugeriu que ACT é superior na geração de satisfação e 
medidas de qualidade.

Melhorias significativas entre os participantes do programa na 
frequência de exercícios, no tabagismo e no controle do peso.

1.Permitiu que policiais buscassem ajuda ou considerassem obter 
ajuda adicional de outros profissionais;

2. Não foi tão efetivo quanto se esperava, já que os policiais 
não conversaram com total transparência sobre incidentes 
traumáticos;

3.Correlação significativa entre o SAM e a entrevista diagnóstica, 
indicando eficácia na avaliação do trauma;

A literatura é escassa quanto à eficácia desses tratamentos baseados 
em evidências direcionados a forças policiais. Futuras pesquisas 
devem incluir a adaptação transcultural.

A implementação da intervenção foi majoritariamente via programas 
de treinamento (80%), sendo a maior parte deles em grupo (70%). 
Sugere-se a inclusão de outros profissionais da Segurança Pública 
e a expansão dos estudos.

As avaliações da plataforma de força são ferramentas valiosas para 
implementar variações de monitoramento do desempenho 
neuromuscular. Entretanto, a sua complexidade requer 
precauções para garantir que dados confiáveis e válidos sejam 
coletados antes da ação.
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Método

Busca e Critérios de Seleção da Literatura

Levantamento dos Artigos Científicos

do software Publish or Perish

-

Crossref

internet

-

Critérios de inclusão e exclusão dos artigos

-

-

software Publish or Perish

Crossref, Google Scholar

Pubmed

• -

gram” AND mental health AND (occupational stress) AND 

anxiety [ou depression; ou burnout; ou suicide; ou physical 

health
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•

AND mental health AND (occupational stress) AND anxiety 

[ou depression; ou burnout; ou suicide; ou physical health

-

Qualquer campo que contém policial OU Qualquer campo 

que contém bombeiros E Qualquer campo contém programa 

E Qualquer campo que contém intervenção E Qualquer cam-

po que contém

-

-

-
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Procedimentos de análise

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

Critério Definição

Estudo

Objetivo geral do 
artigo

Nome

Objetivo do 
Programa/
Intervenção/Ação

Autores, ano, periódico e país onde a 
intervenção foi implementada

O que os autores pretendiam alcançar

Como foi nomeada a intervenção? Nome das 
atividades práticas desenvolvidas com o 
público-alvo da intervenção

Quais desfechos esta intervenção pretende 
mudar? (Ex.: favorecer atividade 
física ou reduzir tabagismo; favorecer 
conhecimento sobre manejo de finanças 
ou reduzir estigma relacionado ao 
adoecimento mental)

Tabela 1

dos estudos

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Critério Definição

Público-alvo

Responsável pela 
intervenção

Contexto

Canal

Carga horária

Formato da 
intervenção

Conteúdo da 
intervenção

Técnicas e 
instrumentos

Avaliação de 
resultados: 
principais 
resultados

Avaliação de 
resultados: 
conclusões

Avaliação de 
resultados: 
limitações da 
intervenção

A quem se destina esta intervenção? (Ex.: chefias, bombeiros, 
familiares, equipes de saúde, etc.)

Equipe ou cargo de quem fez a intervenção (Ex.: equipes de saúde, 
consultor externo, etc.)

Onde a intervenção foi implementada? (Ex.: centro de treinamento 
da Corporação de Bombeiros). Tipo de ambiente ocupacional de 
onde a amostra foi recrutada, como escolas, instituições de saúde, 
indústrias, instituição financeira ou outros

Qual o meio de entrega ou execução desta prática? (Ex.: face a face, 
internet, guias impressos ou outros)

Carga horária total da intervenção, número de sessões, duração de 
cada sessão, periodicidade entre as sessões

Grupal, individual, outra. Frequência das sessões, duração da sessão 
(em minutos), duração da intervenção (em semanas), número 
total de sessões, número total de horas de contato

Natureza da intervenção, incluindo temas discutidos (ex: informação 
sobre estresse), técnicas usadas (ex: treino assertivo) ou ações 
implementadas (ex: discussões sobre como construir rede de 
suporte social)

Quais foram os procedimentos e técnicas usadas para produzir as 
mudanças previstas? Quais instrumentos usados? Avaliação prévia 
à intervenção visando identificar alvos para a intervenção. Inclui 
técnicas de coleta de dados usadas, como escalas, observação do 
comportamento, análise documental, etc.

Quais resultados foram alcançados? Estratégia de coleta de dados 
e tipo de variável dependente avaliada, como crenças sexistas, 
conhecimento sobre direitos sexuais e reprodutivos, habilidades 
de manejo de raiva etc.

Conclusões alcançadas; Qual(is) foi(ram) as principais conclusões?

Limitações da intervenção/artigo
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Resultados Referentes a Programas 
de Promoção da Saúde na Segurança 
Pública

-

-

-

1

0

2

3

4

2017 2018
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2021

2022

Figura 1

internacionais sobre 

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Características gerais da implementação dos 

programas de promoção da saúde

-

Figura 2

dos países onde foram 

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Características das Intervenções de promoção da 

saúde

Cada uma das intervenções descritas nos estudos encon-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

uma combinação de psicoeducação com treinos de mindfulness
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-

 tai chi chuan

yoga

-

-

-
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Leduc et al., 2021;

Programa de compromisso 
para a boa forma; 
Programa de 
intervenção de 
treinamento físico 
e Programa de 
intervenção em 
educação psicossocial.

O objetivo do artigo é 
descrever o processo 
de desenvolvimento 
colaborativo e 
participativo de 
dois programas de 
intervenção humana, 
visando a (i) aptidão 
física; e a (ii) saúde 
psicológica e bem-estar 
de bombeiros

Chitra & Karunanidhi, 
2021; Programa de 
Treinamento de 
Resiliência; Avaliar as 
repercussões no estresse 
ocupacional, resiliência, 
satisfação no trabalho e 
bem-estar psicológico, 
a partir de um estudo 
com duzentos e 
cinquenta policiais da 
parte sul da Índia

Programa de intervenção 
de treinamento 
físico e Programa 
de intervenção em 
educação psicossocial.

A intervenção 
compreendeu 6 sessões 
de treinamento online. 
Cada sessão levou cerca 
de 20 a 25 minutos para 
ser concluída. Houve 
uma pausa de 3 dias 
entre cada sessão para 
incentivar a prática de 
habilidades

O cumprimento do 
programa requer níveis 
de condicionamento 
físico acima da 
média, com muitos 
fatores adicionais a 
considerar, incluindo: 
hidratação, nutrição e 
termorregulação em 
ambientes térmicos 
variáveis

A análise por protocolo 
constatou que, em 
comparação com o 
grupo controle, foram 
observadas as maiores 
melhorias na resiliência 
adaptativa entre aqueles 
que completaram 
a maior parte do 
programa, ou seja, de 5 a 
6 sessões

Tabela 2

Características de pro-

-
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Filip & Aleksandar 2019; 
Treinamento físico; 
Investigar os efeitos 
de um programa de 
exercícios físicos e de 
palestras, seguidas de 
um folheto contendo 
informações sobre 
nutrientes indicados 
segundo a qualidade de 
componentes, medidos 
pela aptidão física 
relacionada à saúde

DeNysschen et al., 2018; 
Educação para a 
saúde e treinamento 
físico; Determinar se 
a conclusão bem-
sucedida de um curso 
de educação em 
saúde e treinamento 
físico de 14 semanas 
aumentaria a aptidão 
física e as capacidades 
dos participantes para 
realizarem tarefas 
essenciais de aptidão 
física necessárias para 
uma carreira policial

Uma sessão de treinamento 
de 2 horas foi realizada 
cinco vezes por semana. 
Durante o treinamento, 
os participantes 
tiveram uma pausa 
de 5 a 10 minutos para 
recuperação e refresco. 
Os treinamentos foram 
realizados no período 
da tarde (16:00 - 18:00) 
em condições externas e 
internas

Sessão de treinamento 
físico de 40 a 50 minutos 
ao longo de 14 semanas

Os efeitos do tratamento 
dependem mais 
do nível de controle 
e autocontrole do 
que da duração do 
tratamento, enquanto 
o nível de controle 
(e especialmente o 
autocontrole) pode ser 
melhorado aumentando 
o conhecimento sobre a 
associação entre aptidão 
física, junto a soluções 
práticas

Diferenças significativas 
foram observadas em 7 
de 14 exercícios físicos

e medidas antropométricas, 
o que indicou 
melhora na força 
superior do corpo e 
resistência muscular 
dos participantes. 
Além disso, melhorias 
no poder muscular 
ocorreram como 
determinadas 
por resultados 
estatisticamente 
significativos para os 
testes de chutes de 
interruptor e joelhos de 
potência

Sommerfeld et al., 2017; 
Kit de bem-estar para 
veteranos; Aumentar o 
bem-estar de bombeiros 
em atividade.

O Kit de Bem-Estar 
possui 12 módulos; 
quatro módulos foram 
apresentados por 
horário de uma hora, 
totalizando três horas de 
intervenção por turno

Não houve mensuração de 
variáveis e os autores 
indicaram que há valor 
nesse tipo de formato de 
oficina educativa para 
grupos de bombeiros
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Romosiou et al., 2019; 
Investigar a eficácia de 
uma intervenção em 
grupo com o objetivo de 
melhorar a inteligência 
emocional, a empatia, a 
resiliência e o manejo de 
estresse de policiais

Szeto et al., 2019; Prontidão 
mental; Avaliar a eficácia 
do programa Caminho 
para a Prontidão Mental 
para socorristas;

Joyce et al., 2018; Programa 
de trabalho com 
Mindfulness para a 
resiliência; Examinar 
se um treinamento de 
resiliência baseado no 
mindfulness é possível e 
gera engajamento para 
trabalhadores de alto 
risco (bombeiros)

Quatro sessões com 
duração de 4 horas, com 
intervalo de 10 dias entre 
elas, em um período de 
5 semanas

Versão reduzida de 4 horas 
ou versão estendida de 8 
horas para supervisores 
e líderes

6 sessões de 20 a 25  
minutos (total de, no 
mínimo, 2 horas de 
treinamento)

Os resultados indicaram 
melhorias significativas 
na inteligência 
emocional, empatia, 
resiliência e no manejo 
de estresse do grupo 
experimental em 
comparação ao grupo 
controle. A eficácia 
da intervenção foi 
confirmada pelos dados

O programa foi eficaz na 
redução do estigma 
sobre doenças mentais 
e no aumento das 
habilidades de resiliência 
em todos os estudos

55% dos participantes 
completaram mais da 
metade do programa. 
11 participantes 
completaram todas as 6 
sessões

Stanek et al., 2017; 
Treinamento com 
exercícios corretivos; 
Examinar os efeitos 
de um programa de 
treinamento de exercício 
corretivo individualizado 
de 8 semanas na Tela de 
Movimento Funcional 
(FMS) direcionados a 
bombeiros

O departamento não 
forneceu programação 
e os bombeiros 
puderam desenvolver 
suas próprias rotinas 
de treino. Durante as 8 
semanas de intervenção, 
os bombeiros foram 
convidados a iniciar seu 
treino com o programa 
de exercícios corretivos 
e usar o tempo restante 
para completar suas 
rotinas normais de 
treino

Uma média anual de 
2.520 lesões, ou 25%, 
ocorreram durante as 
atividades de apoio à 
supressão, uma média 
de 910 ocorreram 
durante outras 
atividades de cena 
de incidente, e uma 
média de 370 ocorreram 
durante as atividades de 
resgate
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Maran et al., 2018; Avaliar os 
cursos e o impacto deles 
no sofrimento percebido 
e saúde geral dos 
participantes (policiais), 
assim como a eficácia 
de adicionar o uso de 
estratégias de coping;

Marks et al., 2017; 
Avaliar um recém-
projetado treinamento 
para profisisonal 
para socorristas e 
bombeiros intitulado 
Reconhecer, Avaliar, 
Defender, Coordenar e 
Acompanhar (REACT)

Leary et al., 2020 Programa 
de treinamento de 
exercícios ocupacionais 
de bombeiros Avaliar 
efeitos no prazer dos 
participantes, mudanças 
de comportamento no 
estilo de vida e estrutura 
da equipe) com o 
objetivo de fornecer 
recomendações para 
programas futuros

Os cursos iniciaram 
em Outubro/2016 
e terminaram em 
Maio/2017. Cada curso 
possuía uma atividade 
semanal, com duração 
de 1 hora e meia

O REACT foi um  
reinamento de um dia 
inteiro que consistiu em 
quatro módulos, cada 
um com instrução e 
prática

Treinamento físico de 14 
semanas; 20 sessões de 
treinamento

Na pré-intervenção, os 
participantes dos 
cursos de atividade 
física indicaram 
como objetivos o 
aumento do bem-
estar e a diminuição 
do sofrimento 
experienciado com 
colegas e cidadãos. Na 
pós-intervenção, apenas 
12,2% dos participantes 
indicaram que o objetivo 
foi alcançado “menos do 
que o esperado”

Sem diferenças 
significativas na 
variável conhecimento 
após a intervenção. 
Houve um efeito 
principal significativo 
para o tempo na 
autoeficácia relacionada 
ao treinamento. 
Qualitativamente, a 
resiliência e o self geral 
permaneceram estáveis 
ao longo do tempo

Não houve alterações 
significativas no peso, 
IMC, percentual de 
gordura corporal, 
pressão arterial sistólica, 
VO 2máx estimado, 
equilíbrio, amplitude de 
movimento do joelho 
ou flexibilidade dos 
isquiotibiais
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Contextos de Implementação de intervenções de pro-

moção da saúde

-

-

Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Stone et al., 2020; 
Programa de força 
e condicionamento 
físico; Investigar os 
efeitos de 11 semanas de 
treinamento formal de 
força e condicionamento 
realizado durante 
o treinamento nas 
características de 
aptidão física de 
bombeiros em 
treinamento

3 sessões por semana 
adicionais ao 
treinamento da 
academia de bombeiros, 
sendo duas de 
resistência e uma 
aeróbica

Aumento da aptidão e 
do IMC, uma medida 
associada ao risco 
cardiovascular, 
auxiliando assim na 
mitigação da principal 
causa de mortalidade 
nestes futuros 
bombeiros

Milliard, 2020; Programa 
de Suporte por pares; 
Investigar os impactos 
do programa

Não detalhado Diante da inexistência de 
um padrão denominado 
“provincial” para 
suporte por pares 
ou qualquer outro 
programa de saúde 
mental, a pesquisa 
revelou que não ter um 
padrão provincial pode 
representar um certo 
nível de risco, já que 
o apoio por pares em 
organizações policiais é 
muito diferente do apoio 
por pares no mundo civil
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Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Figura 4

Quantidade de estudos 

conduzidos com policiais 
e bombeiros

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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-

-

-

Métodos das Intervenções de promoção da saúde
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volvidos dois programas de intervenção de construção de recur-
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role-playing game -

-

-

compreende seis sessões de treinamento online

-

de mindfulness

-

são cognitiva; introdução ao mindfulness
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usar o tempo restante para completar suas rotinas normais de 
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broad targeting -
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-

roleplays -

-

Schutte Emotional Intelligence Scale Interpersonal Reactivity 

Index Perceived Stress Scale Connor-Davidson Resi-

lience Scale

-

-

Opening Minds Scale for Workplace Attitudes 

-

-

-

-

sessões de treinos de mindfulness

e online -
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mindfulness -

des de mindfulness

mindfulness
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mindfulness -
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-

 Goal Attainment Scale

General Health Questionnaire-12

Distress Thermometer

Brief COPE

coping

online -

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

pervisão de pelo menos um 

Specialist -

semanas de treinamento em uma academia de treinamento de 

-

-
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Avaliação de Resultados de intervenções de pro-

moção da saúde

-

-

feedback -

-

-

-

-
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e 

-

no poder muscular ocorreram no encontro de resultados estatis-

-

-

sprint

-

-
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-

-

-

-

follow-up follow-up

-

follow-up; 

follow-up
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-
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-

-

tade do programa e apenas 11 participantes completaram todas 

-

-

-
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self

-

pantes eram altas antes do treinamento e permaneceram altas 

-

leg press -

-

-
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-

-

Limitações de estudos de interven-
ções de promoção da saúde

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

clusões sobre viabilidade ou aceitabilidade da intervenção com 

-

dois grupos podem ter sido compostos por policiais motivados 

follow-
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-up

follow-up; 

-

-

-

-
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Discussão referente a programas de 
promoção da saúde na Segurança Pú-
blica

-

contrados nesta revisão centram-se no desenvolvimento de 

-

-

vem intervenções em promoção da saúde mental e em diversos 

-

-

-
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Propostas de Intervenção para promo-
ção da saúde dos profissionais da se-
gurança pública

-

-

-

-

-

-

-
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Resultados Referentes a Programas 
de Prevenção Primária em Saúde na 
Segurança Pública

-

-
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Figura 5

internacionais sobre 

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Características gerais da implementação dos pro-

gramas de prevenção primária

-

-

Figura 6

dos países onde foram 

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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-
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-

cimento global na preocupação com o aspecto preventivo das 

-
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-

Características das Intervenções de prevenção pri-

mária

Cada uma das intervenções descritas nos estudos encon-

-

-

O2X Training Program

-

-

intervenções o termo Risk Management 

-

-

-
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-

-

minada Occupational Safety and Health website

-

-

da Virtual agent-mediated appraisal training 

-

-

Circuit Training

Evaluation of Interventions 

-
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-

-

Prevenção de lesões

Redução de exposição a agentes 
cancerígenos

Redução de doenças cardiovasculares

Saúde Mental

Figura 7

-

as polícias e bombeiros

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Rasdi et al., 2018; Website 
com informações sobre 
segurança ocupacional; 
Melhoria do clima de 
segurança psicossocial

Os policiais selecionados 
previamente foram 
abordados e informados 
da pesquisa sendo 
fornecido acesso ao 
website via login. A 
intervenção consistiu 
no acesso ao website 
com informações 
sobre segurança e 
saúde ocupacional 
relacionadas às 
atividades de policiais, 
bem como vídeo com 
informações sobre 
estresse

O clima de segurança 
psicossocial 
(CSP) aumentou 
significativamente 
após a intervenção. A 
segurança psicológica 
da equipe e o clima 
de segurança física 
foram positivamente 
correlacionadas com o 
CSP, sendo que somente 
o clima de segurança 
física explicou a CSP

Tabela 3

Características de pro-

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Beer et al., 2017; Promover 
avaliações mais positivas 
pelos participantes 
após a apresentação de 
vídeos sobre situações 
de risco, bem como 
induzir mudança no 
estilo de processamento 
orientado a dados 
(associado ao TEPT) 
para o processamento 
conceitual (mais 
saudável)

Burgess et al., 2020; 
Propuseram duas 
intervenções, uma 
direcionada à atuação 
no campo de fogo e 
procedimentos após a 
saída dos bombeiros e 
outra consistia em fazer 
sauna após exposição 
ao fogo. Objetivou-se 
promover redução da 
exposição a agentes 
cancerígenos ou 
mitigação pós exposição

Apresentação de 24 
vídeos de situações 
potencialmente 
traumáticas, que podem 
induzir a manifestação 
reflexivas de sintomas 
de TEPT e de memórias 
intrusivas, sendo 
informado o contexto e 
perspectiva a se ter em 
conta durante a sessão 
e posterior avaliação 
das situações pelos 
participantes

1- Utilização de Aparelho 
Respiratório Isolante 
de Circuito Aberto 
por engenheiros e 
investigadores da 
causa do incêndio, 
limpeza superficial 
dos equipamentos 
antes de sua retirada, 
descontaminação 
da pele e isolamento 
dos equipamentos 
contaminados no 
retorno à base, bem 
como limpeza adicional 
do equipamento na 
base;

2- Permanência durante 
20 minutos em sauna 
a 49ºC e ducha após a 
saída do campo de fogo

Não foi verificada 
mudança no estilo de 
processamento e no 
número de palavras 
(sendo observada 
tendência de diminuição 
por análise gráfica). Foi 
verificada melhora nas 
medidas de habilidade

As medidas foram efetivas 
no geral: na intervenção 
1, a redução foi de 40%

na variável medida para 
engenheiros, um pouco 
menos em combatentes 
e não significativa 
em capitães. Para a 
intervenção 2, a redução 
foi de 40%, porém não 
significativa
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Getty et al., 2018; 
Treinamento físico 
(circuito); Promoção da 
saúde vascular e aptidão 
de bombeiros e não 
bombeiros

La Reau et al., 2018; 
Treinamento 
físico; Aumentar a 
performance e níveis de 
indicadores de saúde 
em bombeiros e, a 
longo prazo, diminuir 
prevalência de lesões 
e diminuir custos com 
saúde

Três treinos por semana 
durante 4 semanas 
com 6 estações feitas 
3 vezes por treino. 
Houve período de 
familiarização com os 
exercícios previamente 
ao início dos treinos. As 
6 estações consistiram 
em: carregar peso de 
18,14 kg por 30,48 m; 
subir degraus por 3 min; 
postura de prancha 
por 45 s; carregar peso 
de 9,07 kg andando 
rápido por 30,48 m; ficar 
em um pé só com as 
duas pernas de forma 
alternada até cessar o 
equilíbrio; subir e descer 
30 degraus carregando 
peso de 6,8 kg

Programa de treinamento 
físico de 90 min durante 
4 dias por semana por 
16 semanas. Cada sessão 
consistia em períodos 
de preparação (ativação 
isométrica, ativação 
de cadeias musculares 
e alinhamento 
anatômico), treino 
de resistência e força 
(movimentos para 
aumentar a velocidade 
de extensão tripla, 
de empurrar-puxar 
as partes inferior e 
superior do corpo e 
de condicionamento 
horizontal e vertical 
que demandam os 
sistemas de energia 
aeróbica e anaeróbica) e 
recuperação (rolamento 
em rolo de espuma e 
alongamento estático)

O treinamento promoveu 
melhora nas medidas 
de saúde vascular 
(dilatação mediada por 
fluxo da artéria braquial, 
espessura íntima-média 
da artéria carótida e 
pressão de pulso), sendo 
maior o efeito no grupo 
dos bombeiros; redução 
da pressão sanguínea 
braquial e central em 
ambos os grupos de 
forma semelhante

Melhora na aptidão física 
em mais de 89% dos 
casos, sendo que em 
8 semanas já havia 
melhora de forma não 
exaustiva; redução nas 
lesões; benefícios do 
programa superaram os 
custos
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Pollack et al., 2017; Gestão 
de riscos; Reduzir a 
ocorrência de lesões 
ocupacionais nos 
trabalhadores do corpo 
de bombeiros durante a 
execução de exercícios 
físicos, transporte de 
pacientes e combate à 
incêndios

São 3 fases deste processo 
de intervenção que 
durou 3 anos: definição 
do escopo de perigo, 
avaliação de risco e 
implementação de 
controles de prevenção 
(por ao menos 2 anos) As 
estratégias de controle 
consistiram em: atualizar 
e retirar equipamentos 
de exercício, bem como 
realizar manutenção 
mensal, alteração no 
programa de exercícios 
e ampliação da 
atuação do treinador 
físico, atualização 
dos requisitos de 
condicionamento físico; 
introdução de prancha 
de deslizamento e cinto 
para carregar/transferir 
pacientes; instalação 
de mecanismo 
elevatório para colocar 
pacientes em macas das 
ambulâncias; mudanças 
no procedimento 
de ressuscitação 
cardiopulmonar; 
empoderamento do 
oficial de segurança 
para retirada do serviço 
de membro que não 
estivesse utilizando 
o equipamento de 
proteção individual 
corretamente; 
mudanças nos 
procedimentos pós 
exposição ao fogo; 
colocação de avisos para 
alertar sobre os riscos; 
estratégias educacionais, 
como atualizações 
durante as conversas 
matinais e novo website

Por meio do estudo 
buscou-se avaliar se 
as medidas foram 
percebidas ou passaram 
a ser utilizadas pelos 
integrantes do corpo 
de bombeiros durante 
o desempenho de suas 
atividades por meio 
de questionários, mas 
não houve mensuração 
da efetividade das 
medidas na redução 
da ocorrência de 
lesões ocupacionais. 
A percepção sobre 
as medidas variou de 
60 a 85% e adesão às 
medidas variou de 14,6 
a 51,3% considerando as 
3 pesquisas feitas após 
a implementação das 
medidas
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Poplin et al., 2018; Gestão 
de riscos; Reduzir a 
incidência de lesões e 
custos associados

São 3 fases deste processo 
de intervenção que 
durou 3 anos: definição 
do escopo de perigo, 
avaliação de risco e 
implementação de 
controles de prevenção. 
As medidas para 
prevenção de incidência 
de lesões consistiram 
na adaptação e 
reformulação de 
procedimentos 
operacionais padrões 
e foram: melhoria 
dos equipamentos e 
instalações para a prática 
de exercícios físicos, 
aumento do papel dos 
treinadores físicos e 
revisão e atualização 
dos procedimentos 
operacionais padrões 
dos exercícios 
físicos; testagem 
dos dispositivos 
de transferência 
de pacientes, 
estabelecimento de 
rodízio durante os 
procedimentos de 
compreensão peitoral 
durante ressuscitação 
cardiorespiratória e 
atualização do módulo 
educacional sobre 
transporte de pacientes 
para bombeiros durante 
o período probatório; 
melhoria nos protocolos 
e implementação de 
medidas para promover 
a adesão dos bombeiros 
nos procedimentos 
de recuperação pós 
exposição ao fogo e 
instalação de lembretes 
visuais acerca da saúde 
e segurança

Houve redução média anual 
pós-intervenção nas 
lesões (13%), indenização 
dos trabalhadores 
(30%) e custos de 
sinistros (21%). As taxas 
médias mensais de 
lesão comparando 
o período pós-
intervenção em relação 
à pré-intervenção não 
apresentaram alterações 
estatisticamente 
significativas
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Contextos de Implementação das intervenções de 

prevenção primária

-

um website

-

0

1

2

3

4

5

Trabalho Domicílio e 
Trabalho

Não Informado Online

Figura 8

-

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Público-alvo e Responsáveis pelas Intervenções 

de prevenção primária

-

-

-

Universi-

ti Putra Malaysia

-
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Métodos das Intervenções de prevenção primária

-

perspectiva a se ter em conta durante a sessão e posterior ava-

-

-

-
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preparação

treino de resistência e força

-

recuperação

-

-

-

mudanças no procedimento de ressuscitação cardiopulmonar; 

-

proteção individual corretamente; mudanças nos procedimentos 

as conversas matinais e novo website
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-

-

-

-

-

-

cacional sobre transporte de pacientes para bombeiros durante 

de medidas para promover a adesão dos bombeiros nos proce-

website via login website

-

-
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Avaliação de Resultados dos estudos de preven-

ção primária

-

-

-

-

-

-

-

-
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Limitações de estudos de intervenções de preven-

ção primária

-

preparo em relação aos novos protocolos; treinamento para o 

-

-

-
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Discussão referente a programas de 
prevenção primária na Segurança Pú-
blica

-

contrados nesta revisão obtiveram resultados interessantes na 

-

-

-

-

-

-
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-

-

ao recrutamento pode contribuir para maior adesão ou perma-

-

-

-

online

-

gramas por empresas privadas não se aplicam ao contexto 
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online pode ser um recurso 
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Propostas de intervenção para pre-
venção primária para profissionais da 
segurança pública

-

online

-

online

-

-

 online

-

Burnout
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-

-

sugerem-se programas de treinamento supervisionados por 
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Resultados Referentes aos Programas 
de Prevenção Secundária em Saúde 
na Segurança Pública

-

-

Figura 9

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Características Gerais da Implementação dos Pro-

gramas de prevenção secundária

-

-

n

n -

n

n

-

n

Figura 10

dos países em três conti-

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Objetivo Geral dos Artigos de prevenção             

secundária

-

-

n

-

-

de intervenção sobre o risco de lesões e o uso do tempo de 
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Temas e Objetivos das Intervenções de prevenção 

secundária

n -

mindfulness

coaching de comportamento emotivo 

n

de saúde mediadas por terapia de exposição baseada na expo-

-

-
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Cardoso et al. (2019). 

Temas: Estresse, 
manejo do estresse, 
habilidades sociais 
e de comunicação e 
assertividade.

Objetivo: Buscar por um 
melhor enfrentamento 
dos indivíduos perante 
situações estressoras.

Hoeve et al. (2021)

Tema:Manejo de estresse

Objetivos: O objetivo 
principal da intervenção 
foi diminuir os níveis 
de estresse. Em 
consequência disso, 
esperava-se mudanças 
na atenção e em 
habilidades de aceitação 
(autocompaixão, não-
julgamento e não-
reatividade). Como 
objetivos secundários, 
têm-se efeitos positivos 
na resiliência, nos 
distúrbios de sono, 
nos afetos positivos, 
nos sentimentos 
de felicidade e na 
habilidade de trabalho. 
Além disso, esperava-
se uma melhora na 
consciência plena, 
na atenção e na 
autocompaixão.

Apresentações, reflexões 
e discussões sobre 
os temas, respiração 
diafragmática, 
resumos dos encontros 
anteriores, ensino de 
automonitoramento, 
exercícios de 
mindfulness, folha 
de orientações sobre 
mindfulness, dinâmicas 
e exercícios.

Escaneamento corporal, 
meditação sentada, 
meditação “object”, 
meditação caminhada, 
meditação através do 
olhar, sons e meditação 
guiada, meditação 
através da respiração, 
espaçamento da 
respiração em 3 
minutos, ioga de 
atenção plena, áudio-
livro com informações 
adicionais sobre atenção 
plena e deveres de casa.

Redução dos sintomas de 
estresse, quanto das 
temáticas trabalhadas e 
formato do grupo.

Após a intervenção, os 
policiais melhoraram 
significativa e 
substancialmente o 
estresse (resultado 
primário), as facetas 
da consciência 
plena (variáveis 
explicativas) e os 
resultados secundários 
relacionados, incluindo 
queixas somáticas, 
distúrbios do sono, afeto 
positivo, felicidade e 
capacidade de trabalho, 
enquanto em período 
de linha de base, as 
medidas de resultado 
não mudaram. Os 
efeitos permaneceram 
significativos ou 
melhoraram ainda mais 
durante o período de 
acompanhamento.

Tabela 4

Características de pro-

-

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Gramlich et al. (2018)

Temas: Valores pessoais, 
eventos traumáticos 
vividos, depressão e 
pensamentos invasivos.

Objetivos: Fortalecer 
a conexão entre 
atividades, recompensa 
e motivação, bem como 
ajudar os indivíduos a 
viver de acordo com 
seus valores (Ativação 
Comportamental); 
Extinção do medo 
(Terapia de Exposição 
Imaginária); Aumentar 
a conscientização sobre 
os antecedentes ou 
gatilhos que levaram à 
ruminação - meditação 
- e consequências 
associadas.

Terapia de Exposição 
Imaginal, Ativação 
Comportamental e 
Terapia Cognitiva para 
Depressão.

Os sintomas de TEPT medidos 
pela Lista de Verificação 
[PTSD Checklist] de TEPT para 
DSM-5 (PCL-5) apresentaram 
uma redução clinicamente 
significativa de 25 no pré-
tratamento para 3 em 2 meses 
de seguimento, indicando 
que Ryan não atendia mais 
aos critérios diagnósticos 
para TEPT. Além disso, Ryan 
alcançou uma redução 
clinicamente significativa no 
que diz respeito a imagens 
traumáticas de 21 por semana 
no pré-tratamento para 0 em 
2 meses de seguimento. Os 
sintomas depressivos medidos 
pelo Inventário Beck depressão- 
segunda Edição [Beck 
Depression Inventory–Second 
Edition] (BDI-II) demonstraram 
uma diminuição clinicamente 
significativa de 18 no pré-
tratamento para 1 em 2 meses 
de seguimento, indicando 
que Ryan não atendia mais 
aos critérios diagnósticos para 
depressão.

- A Terapia de Exposição Imaginal 
pode ter reduzido o número 
de sessões necessárias para 
alcançar a extinção do medo 
e reduzir a ansiedade fora da 
terapia, em comparação com 
uma abordagem graduada e 
mais longa. Segundo, o plano 
de tratamento teve como alvo 
seu evento traumático e depois 
expandiu-se para imagens 
“horríveis” generalizadas. No 
caso de Ryan, seu trauma 
de índice envolvia seu medo 
central de não ser capaz de 
salvar seu filho e suas imagens 
horríveis de outros entes 
queridos sendo seriamente 
prejudicados eram seus medos 
generalizados.”
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Jang et al. (2020)

Temas: Educação do sono, 
pesadelos e manter a 
mudança.

Objetivo Melhora 
dos distúrbios do 
sono comumente 
encontrados em 
bombeiros coreanos 
(insônia e pesadelos).

Kaplan et al. (2017)

Temas: Estressores inerentes 
ao trabalho policial, 
incluindo incidentes 
críticos, insatisfação 
no trabalho, escrutínio 
público e desafios 
interpessoais, afetivos e 
comportamentais.

Objetivo: Reduzir os 
resultados negativos 
de saúde, como o 
esgotamento.

Preenchimento de diário do 
sono, sessões em grupo 
e sessão individual via 
telefone.

Escaneamento corporal, 
meditação sentada e 
caminhada, movimentos 
de atenção plena e 
outras práticas da 
Redução de Estresse 
Baseada na Atenção 
Plena (MBSR), 
discussões e deveres de 
casa.

O programa FIT-IN produziu 
melhorias nos índices 
de sono. Houve um 
aumento significativo na 
eficiência do sono (p < 
0,01), e uma diminuição 
na latência do início 
do sono, número de 
despertares e tempo 
na cama (p < 0,05), 
conforme derivado 
de diários de sono 
semanais. Além disso, 
reduções significativas 
foram mostradas para 
insônia (p < 0,001) e 
gravidade do pesadelo 
(p < 0,01).

Os resultados indicaram 
que mudanças na 
resiliência mediaram 
parcialmente 
a relação entre 
mindfulness e burnout
e que o aumento 
do mindfulness foi 
relacionado ao aumento 
da resiliência, o que, por 
sua vez, foi relacionado 
à diminuição do 
esgotamento.
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Onyishi et al. (2021)

Temas: Saúde ocupacional, 
satisfação de vida, 
felicidade, afetos 
positivos, manejo de 
riscos e psicologia 
positiva.

Objetivo: O REOHC tem 
como objetivo combater 
percepções negativas 
das experiências de 
trabalho, substituindo 
cognições negativas 
por mais positivas e 
funcionais, facilitando 
o auto-coaching 
para a gestão de 
futuros desafios 
ocupacionais através 
da teoria da Terapia 
Comportamental 
Emotiva Racional 
(REBT). O principal 
objetivo do REOHC 
é usar a REBT para 
desafiar e questionar 
crenças irracionais 
e disfuncionais 
presentes no trabalho 
dos funcionários, 
substituindo-as por 
crenças mais sensatas e 
funcionais.

Coaching (avaliações, 
identificação 
e formulação 
de problemas, 
estabelecimento 
de metas, disputas, 
deveres de casa, 
tarefas, discussões, 
resolução de problemas, 
declarações de 
enfrentamento racional, 
autoaceitação, análise 
de consequências, 
reestruturação 
cognitiva, imaginação 
guiada, técnicas 
de racionalização, 
reenquadramento, 
técnica de relaxamento, 
hipnose, tomada de 
decisão, meditação, 
humor e ironia, conflitos 
e testes) e manual com 
estratégias terapêuticas, 
tais quais: técnicas 
cognitivas, afetivas e 
emotivas, treinamento 
de relaxamento 
e habilidades de 
treinamento cognitivo

A análise dos efeitos de 
interação indicou 
ganho significativo 
ao longo do tempo e 
tratamento segundo 
a Escala de bem-estar 
subjetiva (SWBS) e da 
Capacidade de Trabalho 
Percebida (PWAI) dos 
participantes do grupo 
de intervenção, que 
receberam REOHC 
em comparação 
com aqueles na 
condição de controle 
de não intervenção. 
O efeito positivo-
negativo aumentou 
significativamente, 
indicando uma redução 
no afeto negativo e 
aumento do afeto 
positivo. A intervenção 
validou com sucesso a 
eficácia do REOHC na 
elevação da satisfação 
com a vida, emoções 
positivas, capacidade 
de trabalho percebida 
e redução das emoções 
negativas associadas 
ao trabalho entre 
policiais por meio de 
um ensaio de controle 
randomizado. O uso de 
grupos experimentais e 
de controle permitiu aos 
pesquisadores comparar 
fatores dentro do grupo 
e fatores entre grupos.
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Kouwenhoven-Pasmooij et 
al. (2018)

Temas: Risco de saúde e 
estilo de vida saudável.

Objetivo: Promover a saúde 
e a produtividade no 
trabalho.

Avaliação de risco de saúde, 
sugestões de atividades 
de promoção de saúde, 
boletim eletrônico e 
coaching (perguntas 
abertas, reflexões, 
suporte, aumento da 
ambivalência).

A análise interna do grupo 
mostrou que no extenso 
grupo de intervenção 
o peso corporal (- 3,1 
kg; IC 95% -2,0 a - 4,3) 
foi estatisticamente 
reduzido 
significativamente, 
enquanto o peso 
corporal manteve-se 
estável no grupo de 
intervenção limitada 
(+0,2 kg; IC 95% -1,4 
a 1,8). Em ambos os 
grupos randomizados, a 
perda de produtividade 
e a atividade física 
aumentaram e o 
uso excessivo de 
álcool diminuiu 
significativamente aos 12 
meses.

Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Wood et al. (2021)

Temas: Comportamento 
racional e emotivo 
(não foi citado 
especificamente o que 
é tratado na intervenção 
REBC).

Objetivos: Reduzir 
crenças irracionais 
de desempenho, 
presenteísmo e estados 
emocionais como 
depressão, ansiedade e 
estresse;

Aumentar a resiliência nos 
pontos de linha de base 
e pós-intervenção;

Ajudar os participantes 
a superar melhor as 
adversidades dentro e 
fora do local de trabalho;

Manutenção dos resultados 
em um período de 3 
meses

Intervenções psicológicas 
(Rational Emotive 
Behavior Coaching
- REBC), deveres 
de casa e medição 
de biomarcadores 
inovadores do estresse, 
como a Concentração de 
Cortisol Capilar (CCH).

Os dados mostraram 
que o REBC trouxe 
reduções mantidas nas 
crenças irracionais de 
desempenho. Os dados 
de validação social 
também indicaram 
que o REBC ajudou os 
participantes a superar 
melhor as adversidades 
dentro e fora do 
local de trabalho. Os 
resultados sugeriram 
que o REBC não teve 
um efeito significativo 
no CHC, sintomas de 
depressão, ansiedade e 
presenteísmo
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Estudo, tema e objetivo da

intervenção
Conteúdo da intervenção Principais resultados

Sullivan et al. (2017)

Temas: Mortalidade de 
bombeiros, riscos à 
saúde relacionados à 
fadiga e importância 
fisiológica do sono.

Objetivo: Melhorar a saúde 
e a segurança dos 
bombeiros.

Educação para a saúde 
do sono (estratégias 
de higiene do sono, 
dicas sobre o uso de 
cafeína e efetividade das 
sonecas, distribuição 
de máscaras para olhos, 
protetores auriculares 
e informativos sobre 
saúde do sono), triagem 
de distúrbios do sono 
e encaminhamentos 
para clínicas do sono 
para participantes com 
triagem positiva.

Usando registros 
departamentais, em 
uma análise de intenção 
de tratar, bombeiros 
designados para 
estações de intervenção 
que participaram de 
sessões de educação e 
tiveram a oportunidade 
de completar a triagem 
de distúrbios do sono 
relataram 46% menos 
dias de incapacidade 
do que os atribuídos 
aos postos de controle. 
Não houve diferenças 
significativas nos 
departamentos taxas 
de lesões ou acidentes 
automobilísticos entre 
os grupos. Na análise 
post hoc contabilizando 
a exposição da 
intervenção, os 
bombeiros que 
participaram de sessões 
de educação foram 
24% menos propensos 
a registrar pelo menos 
um relatório de lesão 
durante o estudo 
do que aqueles que 
não compareceram, 
independentemente da 
randomização. 

Não houve mudanças 
significativas pré 
versus pós-estudo no 
sono ou sonolência 
autorrelatada naqueles 
que participaram da 
intervenção”
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Público-alvo e Responsável pelas Intervenções de 

prevenção secundária

n 

-

n -

n -
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Figura 11

Percentual de estudos 
conduzidos com as polí-

cias e bombeiros

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Policiais

5; 56%

Policiais e Bombeiros

1; 11%

Bombeiros

3; 33%
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-
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-

-
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-

Contextos de Implementação das intervenções de 

prevenção secundária

-

-
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Conteúdo da Intervenção de prevenção secundária

-

liação de condições prevenidas exploradas apenas como saúde 

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

Técnicas e Instrumentos dos estudos de prevenção 

secundária

-

n

-

-

-

news-

letter e e-mail
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-

Autores Instrumentos utilizados

Wood et al. (2021)

Kouwenhoven-
Pasmooij et al. 
(2018)

Onyishi et al. (2020)

Irrational Performance Beliefs Inventory 
(iPBI);

Connor Davidson Resilience Scale (CD-
RISC-10);

Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-
21);

World Health Organization Health and 
Performance Questionnaire (HPQ);

Questionário de Validação Social.

Questionário sobre demandas para 
trabalho terapêutico;

Inventário de Sintomas de Stress para 
Adultos de Lipp (ISSL);

Questionário final avaliativo.

Questionário demográfico;

Subjective Well-Being Scale (SWBS);

Escala de afeto positivo/experiência 
negativa (SPNE);

Escala de florescimento (FS);

Perceived Work Ability Index (PWAI).

Tabela 5

Instrumentos de medida 

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Autores Instrumentos utilizados

Gramlich & Neer 
(2018)

Hoeve et al. (2021)

Sullivan et al. (2017)

Posttraumatic Stress Disorder Checklist for 
DSM-5 (PCL-5);

Clinician-Administered PTSD Scale for 
DSM-5 (CAPS-5);

Beck Depression Inventory–Second Edition 
(BDI-II);

Anxiety and Related Disorders Interview 
Schedule for DSM-5–Lifetime Version 
(ADIS-5L);

Generalized Anxiety Disorder 7-Item (GAD-
7).

Questionário sociodemográfico;

Depression Anxiety and Stress Scale 
(DASS-21);

Somatization Subscale of the Four-
Dimensional Symptom Questionnaire 
(4DSQ);

Operational Police Stress Questionnaire 
(PSQ-Op);

Impact of Event Scale (IES);

Brief Resilience Scale (BRS);

Sleep Difficulties Subscale from the 
Symptom Checklist-90-Revised (SCL-
90);

Positive and Negative Affect Scale (PANAS);

Subjective Happiness Scale (SHS);

Work Ability Index (WAI);

Short Form of the Five Facets of 
Mindfulness Questionnaire (FFMQ-SF);

Attentional Control Scale (ACS);

3-item Self-Compassion Scale Short Form 
(SCS-SF).

Diário do Sono;

Índice de Gravidade da Insônia (ISI);

Índice de Gravidade do Sonho Perturbador 
e Pesadelo (DDNSI);

Escala de Sonolência de Epworth - Versão 
Coreana (ESS);

PTSD Checklist-5 (PCL-5);

Inventário de Sintomas Depressivos - 
Subescala de Suicídio (DSI - SS);

Questionário de Saúde do Paciente-9 
(PHQ-9).
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Canal, Carga Horária e Formato das Intervenções 

de prevenção secundária

n

n

internet

n -

n -

Autores Instrumentos utilizados

Kaplan et al. (2017)

Jang et al. (2020)

Cardoso et al. (2019)

Five Facet Mindfulness Questionnaire-
Short Form (FFMQ-SF);

Brief Resilience Scale (BRS);

Oldenburg Burnout Inventory (OLBI).

Short Form 36 Health Survey (SF-36);

Body Mass Index (BMI);

Work Ability Index (WAI) Questionnaire;

Work Limitations Questionnaire (WLQ-8) 
Short Version;

Questões sobre atividade física, consumo 
de frutas e vegetais, hábitos de fumo e 
uso de álcool.

Sleep Disorders Screening Questionnaire.



145

n

-

n

-

-

-

-

os participantes podem ser submetidos a regimes de intervenção 

-
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n -

-

n

-

n

-

Avaliação de Resultados dos estudos de preven-

ção secundária

n

-

n

-
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Coaching Comportamental Racional 

Mindfulness e o coaching motivacional ou 

-

-

-

Mindfulness

-

Mindfulness

burnout

Mindfulness e burnout

-

burnout

Mindfulness
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-

-

-

-

-

-

-

Coaching Racio-

-

-
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-

na Brief Behavior Therapy for Insomnia -

-

-

-

-
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ao possibilitar a extinção do medo e redução da ansiedade com 

-

-

relaxamento e mindfulness

-

-

-

-

-

Limitações dos estudos de prevenção secundária

-

-
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Categorias Principais limitações

Intervenção

Metodologia

Instrumentos

Participantes

I. Intervenção tipicamente de provisão 
corretiva (por exemplo, lidar com 
problemas) e normalmente entregue 
individualmente, podendo ser 
trabalhosa para os profissionais;

II. Uma limitação potencial é que a 
intervenção falhou em atingir indivíduos 
que mais precisavam, com base na 
baixa capacidade de trabalho e na alta 
perda de produtividade no trabalho;

III. A intervenção pode não ser suficiente 
para mudar o comportamento, 
resultando em uma subestimação do 
efeito;

IV. Usar dados apenas de autorrelato 
para avaliar a eficácia, sem considerar 
os efeitos moderadores de variáveis 
demográficas como gênero, nível de 
renda, etnia, anos de experiência, status 
de classificação e estado civil, e traços 
de personalidade.

I. Amostra não aleatória;

II. Não foi possível realizar um desenho 
duplo-cego, pois, devido à prática 
de trocas comerciais e realocações 
temporárias de rotina com base nas 
necessidades operacionais, alguma 
mistura ocorreu entre os bombeiros 
designados para a intervenção aleatória 
e estações de controle;

III. Tamanho da amostra pequeno, 
impactando o poder e a generalização.

I. A confiabilidade das escalas de 
autocompaixão e não reatividade em 
duas medidas foi bastante baixa e, 
portanto, os resultados relacionados a 
essas variáveis explicativas devem ser 
interpretados com cautela;

II. O estudo não usou ferramentas de 
medição objetivas.

I. Os participantes perceberam que os 
colegas os tratariam negativamente 
se falassem sobre problemas de saúde 
mental;

II. Baixa adesão (taxa de resposta à 
pesquisa).

Tabela 6

Nota. Elaborada pelos 
autores.



152

Discussão referente a programas de 
prevenção secundária na Segurança 
Pública

-

-

-

-

-
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-

independente de saúde mental e programas de prevenção do 

-

-

-
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em casos excepcionais visando conter ameaças imediatas e o 

-

-

-

-

-

-

-
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Propostas de intervenção para pre-
venção secundária para os profissio-
nais da segurança pública

-

•

-

•

• Considerar um processo de triagem de pessoal para 

Rational Emotive 

Behavior Coaching

-

•
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•

-

coaching -

• Coaching

•

-

-

•

Mindfulness

-

-
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Avaliação das Demandas, Barreiras e 
Propostas para Melhoria da Saúde de 
Profissionais da Segurança Pública

CAPÍTULO 3       

um levantamento das principais demandas de saúde relatadas 

-

Victoria Ayelen Gomez

Caio de Melo

Alice Miranda Bentes

Daniela Sacramento Zanini

Sheila Giardini Murta
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-

-

-

-

ções sobre os problemas e queixas de saúde mais relevantes 

proposições para 

melhorar os problemas de saúde 

viabilidade de implementa-

ção dessas proposições
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Método

-

-

-

-

-

-

-

² Durante as viagens às 
capitais, as instalações 

das instituições do estado 
de Pernambuco foram 

visitadas, tendo sido 
realizado o diálogo sobre 

as boas práticas com os 

não foi possível realizar 
grupos focais ou entre-

vistas.
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-

-

-

-

-

-

-

-
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-

Análise dos Dados

software de 

Interface de R pour les Analyzes Multidimensionnelles de Textes 

et de Questionnaires 

-

software

software R e na linguagem 

Python
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corpus textual, Unicode Transformation 

Format 8 bit code units corpus

-

-

-
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Resultados

corpus 

Análise lexicográfica

-

-

-

-

Resultados

Textos

Segmentos de texto

Ocorrências

Formas lexicais

Hapax

26

9.578

338.912

13.796

5.824 (42,22% das formas - 1,72% das 
ocorrências)

Tabela 1

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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corpus textual 

corpus

-

-

corpus -
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Estatísticas Textuais e Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD) do Corpus Textual

corpus textual -

-

Resultados

Textos

Segmentos de texto

Formas lexicais

Ocorrências

Lemas

Formas ativas

Formas suplementares

Formas ativas com a frequência >= 5

Classes

Segmentos classificados

26

9.578

13.796

338.912

7.698

7.027

656

2.395

5

8.584 (89,62%)

Tabela 2

Resultados estatísticos da 

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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or-

pus

software.

-

-

presentando um valor de p
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corpus textual -

-

sadores com base na composição das palavras e dos discursos 

-

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Figura 1

-

Nota. Elaborada pelos 
autores.

 Palavras unidas 
com underline (_) devem 
ser entendidas conforme 

o sentido semântico da 
expressão (doença_men-
tal, consulta_psicológica, 

concurso_público, etc.).

Classe 1
Principais problemas de saúde

17,3%

Classe 3
Dificuldades para a promoção 

da saúde 

18,4%

Classe 2
Programas existentes para a 

promoção de saúde

11,5%
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-

-

-

Classe 2
Programas existentes para a 

promoção de saúde

11,5%

Classe 5
Facilitadores para promoção 

de saúde

24,6%

Classe 4
Proposições para a melhoria 

da saúde

26,2%



184

Classe 1: Principais problemas de saúde

-

-

-

bur-

nout

-

-
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Classe 4: Proposições para a melhoria da saúde

-

-

-

Evidência EmpíricaEscore por ST

são as cardiopatias problemas de hipertensão gravíssimos 
depressão estresse ansiedade e suicídio só complementando 
é basicamente o que ele falou mais a doença_mental que é a 
ansiedade toda doença_mental

lá na instituição é um pouco diferente nós temos problema com 
dependência_química muito muito álcool mesmo temos 
doença_mental temos burnout ansiedade depressão estresse
muito muito muito mesmo

problemas_osteomusculares, doença_mental ansiedade e 
depressão juntando isso tudo aqui a gente percebe muito que 
problemas psiquiátricos e doença_mental não são específicos 
só da nossa junta_médica de modo geral no país inteiro tem esse 
problema

então isso gera toda uma questão de doença_mental,  doença_
mental e o que mais aparece é depressão e ansiedade, mas 
tem outras questões falando de saúde_mental que às vezes 
aparecem, mas muito raramente uma esquizofrenia doenças 
mesmo do adoecimento em relação a sobrecarga_de_trabalho

nós temos o maior índice de afastamento por problemas_
osteomusculares problemas relacionados a coluna e joelho 35% 
de afastamentos nas juntas são relacionados à doença_mental, 
mas percebemos que os problemas_osteomusculares estão 
relacionados à doença_mental estão interligados

4128.59

4057.16

4027.28

3907.20

3895.96

Tabela 3

Resultados estatísticos da 

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Legenda. Cada classe 
possui distinta variação 
de escore. O negrito 
aponta ênfase dada pelos 
pesquisadores(as).
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-

-

-

-

-

-
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Tabela 4

Evidências empíricas da 

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Legenda. Cada classe 
possui distinta variação 
de escore. O negrito 
aponta ênfase dada pelos 
pesquisadores(as).

Evidência EmpíricaEscore por ST

acho que objetivamente os prós é você ter uma política de 
promoção_de_saúde gestão de saúde os planos táticos os planos 
estratégicos das instituições para promoção_de_saúde isso é 
positivo dentro das nossas instituições porque existem projetos 
existem planos já inclusive a nível estratégico de comando

não talvez até essa falta de prioridade de alguns gestores com 
relação ao bem estar dificulta essa realocação não que eles não 
achem importante mas há demandas que digamos são mais 
relevantes pra gestão dele deixando outras em segundo plano 
pela situação_financeira

acho que a barreira é a falta de interesse do gestor e o facilitador é 
ser criado uma comissão para fazer um estudo e ver que tem de 
interessante e criar algo para melhorar essa qualidade_de_vida 
de cada um e com isso dos necessitados

vontade política de fato detida por uma lei o olhar uma gestão a 
nível micro e macro eu acho que falta de gestão falta um olhar 
diferenciado porque material para se levantar as demandas já 
tem é só olhar

sem esse investimento a gente não consegue trabalhar e aí isso é 
uma reclamação no nível de gestores contemplar uma verba 
específica para saúde isso é muito importante outra questão 
de obstáculos é o efetivo_reduzido falta de pessoal da área_da_
saúde dinheiro

828.14

822.96

790.69

786.61

786.61
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Classe 5: Facilitadores para a promoção da saúde

-

-

-

-

-

-

-

-
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Classe 3: Dificuldades para a promoção da saúde

-

-

-

-

-

Evidência EmpíricaEscore por ST

“agora no curso de formação oficial e o cfc o cfs, aí realmente se é 
cobrado a cada 10 anos pra poder fazer o chc ou chs e tem uma 
ascensão se você não passou em nenhum concurso_público”

“então a partir daí eu vou usar a minha profissão como exemplo o 
cara conseguiu concluir o curso de medicina e por situações da 
vida ele resolveu fazer o concurso_público pra praça combatente 
lá no quartel e aí entrou como soldado”

“não é coisa pra fazer no curso de progressão que você está fazendo 
de forma obrigada é envolvendo para que as pessoas cheguem 
a essa conclusão eu já tenho alguns anos de polícia então eu não 
sei te falar como que ficou de lá pra cá”

“é exatamente porque quando a gente passa num curso de 
formação e assume ganha o primeiro salário é pra se endividar 
não é pra sair do endividamento então é uma bola de neve que 
não vai ter volta nunca”

“faltando dois anos para o profissional de reserva se aposentar ele 
vai passar por um curso com aulas sobre empreendedorismo 
aulas psicológicas e sobre psicologia com o objetivo de trabalhar 
o que o servidor vai fazer após a aposentadoria”

695.90

673.57

655.23

653.88

605.92

Tabela 5

Evidências empíricas da 

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Legenda. Cada classe 
possui distinta variação 
de escore. O negrito 
aponta ênfase dada pelos 
pesquisadores(as).
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-

-

190

Evidência EmpíricaEscore por ST

“não só administrativo o pessoal de atendimento psicólogo, 
enfermeiro assistente social médico eles estão piores a gente 
percebe que essa identidade institucional que está sendo criada 
ela está muito vinculada à polícia”

“assistência_social só tem eu nós temos quatro psicólogos nós temos 
três médicos cada um na sua área específica é um clínico geral 
uma que atende a saúde da mulher e o outro que é o psiquiatra”

“nós precisamos de psiquiatra com urgência onde nós temos nossa 
perícia lá temos também um atendimento ambulatorial não 
temos justamente os psiquiatras e os psicólogo para acolher e 
atender os profissionais”

“como já foi falado de manhã nós não temos psiquiatra nós temos 
duas psicólogas que têm dado conta do atendimento pelo 
menos o atendimento curativo mas nós não temos psiquiatra às 
vezes a psicóloga atende e indica que ele precisa de tratamento 
medicamentoso”

“a respeito do que já existe nós temos atendimento aos servidores 
de fisioterapia de psicologia tanto no sistema mesmo como tem 
um psicólogo que atende no consultório dele e ”

2459.16

 2393.58

2347.20

2243.82

2172.98

Tabela 6

Evidências empíricas da 

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Legenda. Cada classe 
possui distinta variação 

de escore. O negrito 
aponta ênfase dada pelos 

pesquisadores(as).
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Classe 2: Programas existentes para a promoção da 

saúde

-

-

-

-

-

-

-

-
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Análise Fatorial de Correspondência (AFC)

-

-

-

-

-

-

Evidência EmpíricaEscore por ST

“um programa específico não tem mas nós temos ações isoladas
uma é um centro de atenção integrado de saúde assistência_
social e psicológica”

“e na minha humilde opinião acredito que poderiam sim ser 
institucionalizados programas e ações e criado um centro de 
atenção psicossocial ao profissional de segurança_pública e 
complementasse o que já temos representado aqui fazendo 
com que toda a tropa de profissionais de segurança_pública do 
estado fosse contemplado”

“as universidades onde que nasce o conhecimento científico 
é dentro das universidades temos programas e projetos 
maravilhosos nas universidades temos escolas de governo com 
poder incrível de ação porque essa comunicação não é mais 
facilitada”

“quais são os trâmites em relação a um centro de veteranos e 
pensionistas onde é que trava esse processo o programa 
consegue reunir atores que facilitam pra que ações e programas 
possam de fato coexistirem”

“seria uma coordenação clínica onde temos a ação do projeto 
terapêutico, mas ali dentro tem muita coisa nós temos uma 
coordenação de prevenção que tem tudo que os senhores 
trouxeram aqui como necessidade como possibilidade como 
ação que já está sendo efetivada”

1029.28

997.92

991.47

 986.37

953.51

Tabela 7

Evidências empíricas 

existentes para a promo-

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Legenda. Cada classe 
possui distinta variação 

de escore. O negrito 
aponta ênfase dada pelos 

pesquisadores(as).
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-

Figura 2 

correspondência das 
palavras ativas das cinco 
classes lexicais obtidas 

Classe 1: Princi-
pais problemas de saúde; 
Classe 2: Programas 
existentes para a pro-
moção da saúde; Classe 
3
promoção da saúde: Clas-
se 4: Proposições para a 
melhoria da saúde; Classe 
5: Facilitadores para a 
promoção da saúde.
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Análise de similitude

-

tura do corpus por meio da indicação de conexões entre as pa-

de palavras em segmentos de texto e demonstra como o con-

-
Figura 3 

similitude
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-
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Conclusão

pública percebem como problemas de saúde mais relevantes as 

-

burnout e estresse; doenças osteomusculares; doenças 

-

-

-

para o maior investimento em programas de prevenção e aten-

-

-
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•

voltadas principalmente para os problemas de saúde mais 

-

•

-

nas no atendimento curativo emergencial; 

•

•

• -

-

saúde ocupacional;

•

pessoal; 

• -
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Referências

Análise de conteúdo

Análise de conteúdo.

 Vigilância Sanitária em Debate, 8

Temas em Psicologia, 21

Labo-

ratório de Psicologia Social Da Comunicação - UFSC, 1

-

Paidéia (Ribeirão Preto), 12

Research in Social and Admi-

nistrative Pharmacy, 15
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-

-

-

-salviati

Pesquisas 

e Práticas Psicossociais, 15
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Boas Práticas em Saúde na Área da 
Segurança Pública

CAPÍTULO 4       

-

-

in loco

-

-

Amanda Vitoria Lopes

Dionne Rayssa Cardoso Correa

Ana Carolina Silva Coelho

Ranielly Pereira Barbosa

Daniela Sacramento Zanini

Sheila Giardini Murta
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Levantamento dos Dados

in loco nas instituições de 

-

-

-

-
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-

Santa Catarina 1

1

7

5

2

2

4

4

4

6

9

12

4

3

3

3

3

2

2

5

7

7

8

8

7

Su
l

Su
ld

es
te

N
or

te
N

or
d

es
te

C
en

tr
o-

O
es

te

N° de intervenções de boas práticas em saúde

Rio Grande do Sul

Paraná

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espírito Santo

Tocantins

Roraima

Rondônia

Pará

Amazonas

Acre

Sergipe

Rio Grande do Norte

Piauí

Pernambuco

Paraíba

Maranhão

Ceará

Bahia

Alagoas

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Goiás

Distrito Federal

Figura 1

por unidade federativa

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Resultados

Serviços prestados pelas intervenções

• Aposentadoria: intervenções voltadas para o preparo dos 

• Assistência jurídica:

• Atendimento infantil: intervenções voltadas para o aten-

-

•  intervenções 

-

• Atendimento psicossocial:

• Atividade física: 

• Fisioterapia:

• Campanhas de conscientização: intervenções destinadas 
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• intervenções destinadas a ensinar 

e auxiliar os agentes de segurança pública em lidar com as 

• Pesquisa: intervenções destinadas ao levantamento de 

• Programa habitacional: intervenção voltada aos agentes 

• Rede de apoio: -

• Religiosidade: -

• Voluntariado: -

-

centagem de intervenções de acordo com as categorias pro-

-

-

-



207

-

-

Categorias N %

Atendimento Multiprofissional em Saúde

Atendimento Psicossocial

Campanhas de Conscientização

Atividade Física

Pesquisa

Rede de Apoio

Aposentadoria

Educação Financeira

Religiosidade

Atendimento Infantil

Fisioterapia

Assistência Jurídica

Programa Habitacional

Voluntariado

Total

33

26

16

13

10

8

4

4

4

3

3

1

1

1

127

26,0

20,5

12,6

10,2

7,9

6,3

3,1

3,1

3,1

2,4

2,4

0,8

0,8

0,8

100

Tabela 1

Natureza das interven-

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Abrangência dos serviços prestados pelas inter-

venções

• Concentradas: 

• Difusas: 

Figura 2

prestados pelas interven-

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Concentrada

50,4%

Difusa

49,6%
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Níveis de prevenção das intervenções

-

-

-

• Nível de Prevenção Primária:

• Nível de Prevenção Secundária:
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• Nível de Prevenção Terciária:

n -

n -

n

n

Figura 3

Nota. Elaborada pelos 
autores.

N
° 

d
e 

in
te

rv
en

çõ
es

Níveis de prevenção

64

Primária Primária

e Secundária

Secundária Todos os Níveis

12

35

16
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A pandemia da COVID-19

-

-

-

•

-

do a Covid-19; 

-

•
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Público-alvo das intervenções

-

-

• Limitado:

•  Abrangente:

Figura 4 

-

Nota. Elaborada pelos 
autores.

N
° 

d
e 

in
te

rv
en

çõ
es

Corporação

70

Polícia Militar Corpo de 
Bombeiros

Polícia Civil Polícia 
Científica

Polícia Penal

55

49

30

18
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Limitado

65,4%

Sem informação

2,4%

Abrangente

32,3%

-

-

-

ções com atendimento abrangente correspondem a um terço do 

-

-

Figura 5 

-

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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4

1

1

2

2

2

2

2
3

3

3

1

1

1

1

1

1

Su
l

Su
ld

es
te

N
or

te
N

or
d

es
te

C
en

tr
o-

O
es

te

Paraná

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espírito Santo

Roraima

Pará
Acre

Sergipe

Rio Grande do Norte

Piauí

Paraíba

Maranhão

Ceará

Bahia

Mato Grosso do Sul

Distrito Federal

Figura 6

atendem aos familiares 

Nota. Elaborada pelos 
autores.

-

-

-

-

-

-
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Quem e onde são implementadas as intervenções?

-

• Agente interno:

-

• Agente externo: -

-

-

-

-

-

das de acordo com o contexto de implementação separadas em 
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• Dentro da unidade policial: 

• Fora da unidade policial: 

-

-

-

Agente Interno

74,8%

Sem informação

11,0% Agente Externo

14,2%

Dentro da unidade 
policial

74,0%

Fora da unidade 
policial

10,2%

Sem informação

15,7%

Figura 8

Contexto de implementa-

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Figura 7

Quem implementa as 

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Conclusão

•

•

•

-

-

•

• -

• -

-

-



218

• -

-

•

•

-

• -

venções destinadas ao tratamento de contaminados pela 
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Referências

Medicina Preventiva. -

Número de policiais 

mortos com Covid-19 é mais que o dobro dos que foram assassinados nas ruas 

em 2020. G1. -

-

Tratado de Saúde Coletiva
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Necessidades de Saúde do Trabalhador 
da Segurança Pública: Uma Análise de 
Dados Institucionais

CAPÍTULO 5     

-

-

-

-

Caio de Melo

Tatiele Souza de Oliveira

Diana Verônica Suárez Naranjo

Gustavo Salgueiro Rocha

Mariana da Cruz Pinto

Adrielli Santos de Santana 
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Gestão da Saúde dos Servidores

-

Exigência de exames 
toxicológicos

Frequência de exames 
toxicológicos

N N% %

9

56

1

9

16,1

100

11,1

100

47 783,9 77,8

1 11,1

Sim

N

Quinzenalmente

N

Não Somente antes do 
ingresso na instituição 
na maior parte das 
situações

Outros

Tabela 1

Exigência de exames to-

de exames toxicológicos

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Os servidores utilizam a assistência à saúde oferecida 

pela instituição?

-

Utilização  assistência à 
saúde

N %

14

24

56

25

42,9

100

13

1

4

23,2

1,8

7,1

Sim Ninguém usa

A maioria usa

N

A minoria usa

Todos usam

Cerca de metade usa

Tabela 2

-

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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-

Tabela 3

Existência de setor de 

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Existência de setor de 
saúde

Gestão de saúdeN N% %

38

56

27

56

67,9

100

48,2

100

18 2932,1 51,8

Sim

N

Sim

N

Não Não
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Óbitos: frequência e causas

-

Proposição de políticas 
internas de saúde

N %

22

56

39,3

100

34 60,7

Sim

N

Não

Tabela 4

Nota. Elaborada pelos 
autores.

-

-

-

-
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-

-

(a) Óbitos fora do horário de trabalho

201720162015

172
200 206

297
340

553

2018 2019 2020

(b) Óbitos em horário de trabalho

201720162015

10
8

16

23

17
21

2018 2019 2020

Figura 1

entre 2015 e 2020

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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(a) Óbitos por homicídio

201720162015

11
9

14

9

12

23

2018 2019 2020

(d) Óbitos por função do serviço

201720162015

12 12
13

17

13

16

2018 2019 2020

Figura 2

Causas de óbitos entre 
2015 e 2020

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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(e) Óbitos por suicídio

201720162015

25 26

34

38

28

38

2018 2019 2020

(c) Óbitos por transtornos mentais

201720162015

8 9

15 15

10

15

2018 2019 2020

(b) Óbitos por doenças físicas

201720162015

113
145

137

392

267

387

2018 2019 2020
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(a) Suicídios com arma de fogo

201720162015

16

29

24 24

18

26

2018 2019 2020

(d) Suicídios em ambiente de trabalho

201720162015

6
8

6

10

6

11

2018 2019 2020

Figura 3

óbitos por suicídio entre 
2015 e 2020

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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(e) Suicídios fora do ambiente de trabalho

201720162015

31

20

31

27

23

29

2018 2019 2020

(c) Suicídios fora do horário de trabalho

201720162015

20 20

30

26

22

27

2018 2019 2020

(b) Suicídios dentro do horário de trabalho

201720162015

6
8

7
8

6

10

2018 2019 2020
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Existe algum programa de prevenção ao suicídio na 

sua instituição?

-

-

Programa de prevenção 
ao suicídio

N %

31

52

59,6

100

21 40,4

Não existe

N

Outros

Tabela 5

ao suicídio

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Programas de assistência pós-óbito

-

-

Tabela 6

de homenagens

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Realização de 
homenagem

Frequência de 
homenagem

N N% %

31

52

28

31

59,6

100

90,3

100

21 340,4 9,7

Sim

N

Em todas as situações

N

Não Na maior parte das 
situações
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-

-

-

-

Disponibilização de 
assistência religiosa

N %

16

52

30,8

100

36 69,2

Não existe

N

Outros

Tabela 7

assistência religiosa 
para colegas e familiares 
no acompanhamento 
pós-óbito

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Tabela 8

Programa de acompa-
nhamento para depen-

dentes e colegas de 
trabalho

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Programa para 
dependentes

Programa para colegasN N% %

21

52

18

52

40,4

100

34,6

100

31 3459,6 65,4

Sim

N

Sim

N

Não Não
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-

-

Assistência religiosa N %

19

52

36,5

100

33 63,5

Sim

N

Não

Tabela 9

assistência religiosa

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Tabela 10

Programa de assistên-

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Assistência jurídica Avaliação sistemáticaN N% %

6

48

3

6

12,5

100

50,0

100

42 387,5 50,0

Sim

N

Sim

N

Não Não
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-

-

-

-

-

-

Tabela 11

para a aposentadoria e 
percentual de servidores 

-
naram às atividades nos 

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Programa de 
preparação para a 
aposentadoria

Porcentagem de 
servidores que 
retornaram

N N% %

12

47

43

47

25,5

100

91,5

100

35 2

2

74,5 4,3

4,3

Sim

N

Sim

N

Não Não

Não
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Infraestrutura

-

tuições de segurança pública possuem recursos institucionais 

-

-

-

Programa de obtenção 
de moradia

N %

2

47

4,3

100

45 95,7

Sim

N

Não

Tabela 12

moradia

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Avaliações periódicas Melhorias baseadas nas 
avaliações

N N% %

9

41

9

9

22,0

100

100,0

100

32 078,0 0

Sim

N

Sim

N

Não Não

Tabela 13

melhorias baseadas nas 

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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-

-

-
Tabela 14

na infraestrutura e de 

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Frequência de reparos 
na infraestrutura

Frequência de reposição 
e manutenção

N N% %

1

41

3

41

2,4

100

7,3

100

21

17

2

23

15

51,2

4,9

41,5

56,1

36,6

1 vez ao ano

N

1 vez ao ano

N

Sempre que necessário Sempre que necessário

Apenas em casos de 
extrema necessidade

Apenas em casos de 
extrema necessidade

Menos de uma vez ao 
ano
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-

-

Tabela 15

Local e leitos de descan-
so no ambiente de traba-

lho para os servidores

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Possui local de 
descanso

Disponibilidade dos 
leitos de descanso

N N% %

30

41

1

30

73,2

100

3,3

100

11 9

19

1

26,8 30,0

63,3

3,3

Possui

N

Não há leitos (ou estão 
quebrados ou 
indisponíveis para 
manutenção)

N

Não possui Os leitos que existem 
são insuficientes

Os leitos que existem 
são suficientes

Existem mais leitos do 
que o necessário

-
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-

-

-

-

Tabela 16

Acessibilidade para 

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Acessibilidade
Deficiência física Deficiência visual Deficiência auditiva

N N N% % %

41 41 41100 100 100

15 18 16

22 7 3

2 - -

1 1 1

1 15 212,4 36,6 51,2

36,6 43,9 39,0

53,7 17,1 7,3

4,6 - -

2,4 2,4 2,4

N

Pouca acessibilidade

Algumas acessibilidade

Muita acessibilidade

Total acessibilidade

Nenhuma 
acessibilidade
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-

-

Tabela 17

Infraestrutura do local de 

-

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Infraestrutura do local 
de trabalho

Manutenção do 
mobiliário

N N% %

1

44

16

41

2,3

100

39,0

100

6

13

4

20

2513,6

45,5

29,5

9,1

61,0

Definitivamente não

N

Anualmente

N

Não existe manutenção 
para os mobiliários

Na maioria dos casos 
sim

Definitivamente sim

Em alguns casos não e 
em outros sim

Na maioria dos casos 
não
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dos representantes das instituições de segurança pública consi-

-

Tabela 18

o desenvolvimento do 
trabalho

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Tabela 18

o desenvolvimento do 
trabalho

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Dispõe de locais saudáveis N %

2

21

1

41

4,9

51,2

2,4

100

2

15

4,9

36,6

Definitivamente não

Em alguns casos não e em outros sim

Definitivamente sim

N

Na maioria dos casos não

Na maioria dos casos sim
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-

Figura 4

instrumentos de higiene 

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Tabela 19

atividades físicas

Nota. Elaborada pelos 
autores.

Áreas para atividades físicas N %

17

6

6

41

41,5

14,6

14,6

100

10

2

24,4

4,9

Definitivamente não

Em alguns casos não e em outros sim

Definitivamente sim

N

Na maioria dos casos não

Na maioria dos casos sim

3

5

10

16

7Definitivamente sim

Na maioria dos casos sim

Em alguns casos não e outros sim

Na maioria dos casos não

Definitivamente não

Bacias/vasos Mictórios

(para o sexo 
masculino)

Bebedouros Chuveiros/ duchas Lavatórios/pias

6 5 3 6

11 16 14 19

11 11 10 11

10 6 10 2

3 3 3 3
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Considerações Finais

-

leva a dúvida se essas poderiam ser evitadas com programas 

-

-

-

• Buscar aumentar a adesão dos servidores aos serviços 

-

• -

-
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• -

•

-

• -

-

-
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PARTE III                                                                       
PROPOSIÇÕES DE 
INTERVENÇÕES
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Superando as barreiras contextuais

-

sidades de saúde dos operadores de segurança pública ou as 

-

-

cuidados com a saúde de operadores da segurança pública e de 

Refinando o foco 
das intervenções

Abrangendo todos 
os públicos

Ampliando as 
modalidades das 

intervenções

Integrando 
ações em 
políticas

Ofertando atenção 
à saúde em 

múltiplos níveis

Potencializando 
recursos

Diversificando 
os agentes de 

implementação

Superando 
as barreiras 
contextuais

Abrangendo todos 
os públicos

Ampliando as 
modalidades das 

intervenções

Integrando 
ações em 
políticas

Ofertando atenção 
à saúde em 

múltiplos níveis

Potencializando 
recursos

Diversificando 
os agentes de 

implementação

Superando 
as barreiras 
contextuais

01

02

03

0405

06

07

08

Figura 1

-

-

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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-

-

-

o tema saúde do operador da segurança pública encontre espa-

-

modos de atuação por parte das lideranças da segurança pú-

-

-



249

advoca-

cy -

Potencializando recursos

-

advoca-

cy -

Integrando ações em políticas

-

-

-
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pessoas podem prover oportunidades para incrementar a saúde 

-

-

-

-

-

-
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Abrangendo todos os públicos

-

tar e o Corpo de Bombeiros apresentam o setor de saúde mais 

-

-

tos da segurança pública despontam como uma das iniciativas 

Refinando o foco das intervenções

-

-

-

-
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Ampliando as modalidades das intervenções

-

-

Ofertando atenção à saúde em múltiplos níveis

-

-

de pares para apoio em saúde mental e treino de gestores de 

-

-

-
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-

-

Diversificando os agentes de implementação

-

se devidamente treinados para perceber sinais de alerta em saú-

-

-

-

computer tailored interventions
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Proposta Multidimensional de Promoção da Saúde

-

-

-

-

-

-

Saúde 
Fisica

Saúde 
Mental

Saúde 
Social

Saúde 
Ambiental

Saúde 
Institucional

-Condicionamento 
fisico

-Saúde orgânica

-Alimentação

-Sono

-Saúde oral/bucal

-Desmistificação 
e combate ao 
estigma

-Desenvolvimento 
de recursos 
psicológicos 
positivos

-Prevenção de saúde

-Intervenção em 
saúde mental

-Investimento em 
cultura e lazer

-Fortalecimento 
das relações 
familiares

-Fortalecimento das 
relações entre 
pares

-Moradia

-Transporte

-Endividamento

-Demandas vs. 
recursos

-Ergonomia e 
infraestrutura

-Assistência jurídica

-Preparação para 
aposentadoria

-Assistência a 
dependentes

Figura 2

Modelo multidimensional 

Nota. Elaborada pelos 
autores.
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Considerando as diversas realidades e necessidades esta-

-

-

-

-

o monitoramento do programa tendem a gerar indicadores de 

-

-

-

Saúde 
Institucional

-Demandas vs. 
recursos

-Ergonomia e 
infraestrutura

-Assistência jurídica

-Preparação para 
aposentadoria

-Assistência a 
dependentes
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Saúde física

-

-

-

-

-

-

-

-
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Saúde mental

-

-

-

cação e de combate ao estigma de transtornos mentais parece 

-

-

-
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Saúde social

-

-

-

-

podem contribuir com o desenvolvimento desse senso de bem-

-
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Saúde ambiental

-

-

-

-

-
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Saúde institucional

representa a sensação de bem-estar proporcionada pela pela 

-

-

-
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A Interdependência das Dimensões de Saúde

-

-

-

-

-
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Considerações Finais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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