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RESUMO 

Objetivo- Desvelar os principais fatores motivadores, bem como peculiaridades, relacionados 

ao suicídio – e tentativas de suicídio - de policiais militares da ativa da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).  

Metodologia- Os dados foram coletados em fontes primárias (observações e entrevistas com 

vinte policiais militares, dez deles que tentaram cometer suicídio) e secundárias (Plataforma 

DATASUS, do Ministério da Saúde). As entrevistas foram gravadas, mediante permissão do 

entrevistado, e transcritas. Os dados coletados foram submetidos à análise de discurso.  

Resultados- Os resultados obtidos apontam para uma multiplicidade de fatos motivadores, 

nomeadamente, o cotidiano do ofício em si, problemas psicológicos, familiares, bem como 

disciplinares dentro da corporação. O campo revelou que o suicídio é um tabu negligenciado 

na polícia militar fluminense, principalmente pelo seu setor de psicologia, e que os policiais 

militares do estado não estão capacitados a detectar os sinais de um potencial suicida.  

Limitações- O estudo se limitou a pesquisar mais à fundo histórias e questões relacionadas 

aos policiais militares da ativa, não se aprofundando nos casos de suicídio e tentativa de 

suicídio de policiais inativos. 

Contribuições Práticas- A partir dos resultados desta pesquisa, podemos observar a 

necessidade de que sejam realizados investimentos e uma maior atenção à saúde mental dos 

policiais militares, assim como maiores investimentos e atenção à capacitação dos policiais 

PMERJ, quanto à identificação de sinais a respeito do suicídio e das doenças de cunho 

psicoemocional.  

Contribuições Sociais- Ao buscarmos entender o fenômeno do suicídio na PMERJ, traçando 

padrões dos envolvidos em casos desta espécie, evidenciando um fenômeno que é um tabu 

social, tentamos demonstrar que a saúde mental, bem como as condições psicoemocionais 

dos policiais militares, são negligenciadas pela corporação e pela sociedade, de maneira geral. 

Originalidade- Pesquisa empírica, com inspiração etnográfica, dado que o pesquisador faz 

parte da corporação, sendo um estudo aprofundado e pouco explorado a respeito do tema.  

Palavras-Chave- Suicídio; Policial Militar; Saúde Mental;  

Categoria do artigo- Dissertação de Mestrado/Artigo original 
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ABSTRACT 

Purpouse- Show the main factors and peculiarities linked to the suicides - and attempted 

suicides- of the military police officers in activity in the Military Police of Rio de Janeiro.  

Research Design- The data was collected in primary sources (observations and interviews 

with 20 military police officers, 10 of this, attempted suicide) and secondary sources 

(DATASUS database, of Ministry of Health). The interviews were recorded with the 

respondent permission and after written. The collected data in interviews was submitted to 

discourse analysis. 

Findings- The results show to a great number of motivating factors, like the police officer 

professional daily, psychological and family problems, as well as disciplinary questions. The 

research field showed that the suicide is a taboo, that is neglected in fluminense military 

police, mainly by the psychology sector, and the military police officer aren’t trained to detect 

the suicidal signals.  

Limitations-  The study was limited to research the histories and questions related to military 

police officers in activity, don’t researching in suicides and attempted suicides with inactives 

military police officers.  

Practice Implications- The results of this research show the necessity to investments in the 

mental health, training of the military police officers, and the special attention with the 

identification, and tact, with the suicide and psycho-emotional diseases. 

Social Implications- When we try to understand the suicide phenomenon in PMERJ, 

establishing the standards and showing that this phenomenon is a taboo, we get to 

demonstrate that conditions of the military police officers psycho-emotional are neglected in 

the corporation and, above that, in the society.      

Originality/value- Empirical research, with an ethnographic view, because the researcher is 

military police officer  

Key Words- Suicide; Military Police Officers; Mental Health;  

Category- Masters Dissertation/ Original article 
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Glossário 

 

CAES: Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da PMERJ 

CBMERJ: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro  

DGS: Diretoria Geral de Saúde 

DSM-5: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais- Volume 5 

HCPM: Hospital Central da Polícia Militar 

NUCPSI: Núcleo de Psicologia da PMERJ 

OMS: Organização Mundial de Saúde 

OPAS: Organização Panamericana de Saúde 

PM: Policial Militar 

PMERJ: Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

POP: Procedimentos Operacionais Padrão  

QG: Quartel General 

RAS: Regime Adicional de Serviço 

SEPM: Secretaria de Estado de Polícia Militar 

Suminfo: Sumário de Informações  

SSI/SEPM: Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Polícia Militar  
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1. O PROBLEMA 

 

1.1 Introdução 

O suicídio e as suas variáveis são fenômenos que, ainda hoje, são objetos de 

discussão e fontes de pesquisas na academia e no mundo profissional, sobretudo, entre 

os profissionais da saúde, sendo apontados como fenômenos biopsicossociais e 

multifatoriais, que possuem especificidades variáveis, de acordo com o grupo 

analisado (Durkheim, 2000; MS, 2017; OMS, 2019). Aliado à incompreensão do 

fenômeno do suicídio, em si, este tema ainda é um tabu em muitas sociedades (OMS, 

2019; Miranda, 2016; Scavacini; 2017), e considerado um problema de saúde pública 

mundial (OMS, 2019), dado que, anualmente, ocorrem, em todo o mundo, cerca de 

800.000 suicídios por ano (OMS, 2019), o que significa que a taxa média mundial 

ultrapassa 10 suicídios/100.000 habitantes. No Brasil, seja por subnotificação ou não, 

esta taxa é um pouco mais baixa: 9,3 suicídios/100.000 habitantes (OMS, 2018). 

 O suicídio, contudo, não se limita a uma questão de políticas públicas; pois, 

o aumento de casos entre trabalhadores, que se matam ou tentam se matar, dentro 

do ambiente de trabalho transformaram-no num problema organizacional e, no 

limite, responsabilidade das empresas (Freitas, 2011). 

Por exemplo, em 20 de dezembro de 2019, a Empresa France Telecom foi 

condenada pela justiça francesa a pagar uma multa de mais de 70 mil dólares, tendo, 

além disso, oito de seus executivos-chefes condenados a um ano de prisão, bem 

como obrigados a pagar uma multa de, aproximadamente, 15 mil dólares, por conta 

de uma onda de suicídios ocorridos na corporação, no ano de 2009. Mais de trinta 

funcionários da companhia deram fim às suas próprias vidas, muitos deles no 

próprio prédio da empresa, deixando variadas mensagens alegando que estavam 

cometendo tal ato porque sofriam assédio moral, que o ambiente de trabalho era 

péssimo, que sofriam ameaças de demissão, constantemente, por seus chefes, entre 

outras pressões (Uchoa, 2019). 

Há evidências que apontam para uma forte correlação entre as tentativas de 

suicídio dos empregados e suas condições físicas e psicológicas no ambiente de 

trabalho (Dejours, 1992). Estas incluem o reconhecimento dos resultados 
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alcançados como mérito da gestão e não como mérito do esforço do trabalhador, o 

que resulta na desvalorização do trabalhador, a perda do sentido do trabalho e a 

busca, a qualquer custo, dos objetivos e metas estabelecidas pela organização 

(Dejours e Begue, 2010).   

Por outro lado, o trabalho não se limita a uma atividade remunerada ou a um 

escambo econômico, dado que ele desempenha um papel fundamental na construção 

de nossa identidade pessoal, social e profissional, ser fonte de reconhecimento e 

autoestima e, principalmente, a constituição da arena social onde interagimos com 

outras pessoas e criamos vínculos afetivos (Irigaray, Barbosa, Oliveira, e Morin, 

2019). Assim, o enfraquecimento do sentimento de pertencimento e coletividade 

dos trabalhadores agregado à precarização das relações de trabalho também 

configuram como causas das tentativas de suicídio no ambiente organizacional 

(Torres e Meneghetti, 2019). 

Tal dinâmica, desta maneira, segundo estudos a respeito do tema, pode ser 

observada nas instituições policiais e, sobretudo, na Policia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro (PMERJ), tendo em vista as constantes e corriqueiras pressões 

internas e externas, oriundas dos gestores da corporação e, principalmente, da 

sociedade e da mídia, que somadas às péssimas condições de trabalho e aos baixos 

salários, tornam o sistema ainda mais problemático (Miranda, et al., 2020); por isso, 

os policiais militares são um grupo de risco, no que tange à questão do suicídio. De 

fato, estes homens e mulheres estão expostos a situações de grande violência, direta e 

indiretamente, não só física, mas também verbal, que impactam nas suas estruturas 

psicológicas, além da falta de reconhecimento e estigmatização por grande parte da 

população do estado (Miranda, 2016).  

A PMERJ, objeto deste estudo, tem observado, historicamente, uma alta nas 

taxas de suicídio e tentativas de suicídio, bem como uma elevada taxa de 

subnotificações (Miranda e Guimarães, 2016). 

O que nos levou a estudar este tema foi a nossa atuação profissional na área da 

Inteligência da PMERJ, em especial no Campo de Vitimização Policial Militar, pasta 

de análise que atua no levantamento de dados ligados a situações que envolvam 

policiais militares mortos e ou feridos. Ao longo de nossa atividade, observamos que o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, bem como a corporação, tomaram algumas 
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medidas, tanto operacionais e administrativas, quanto dentro da propaganda em defesa 

do policial militar vítima da violência, que objetivaram mitigar o número de policiais 

militares vítimas de criminosos, principalmente a partir do ano de 2018. Estas ações 

conseguiram, efetivamente, reduzir o número de policiais militares mortos e feridos. 

Os dados relacionados aos policiais militares envolvidos em casos de suicídio e 

tentativa de suicídio também eram acompanhados pelo Campo de Vitimização. 

Entretanto, observávamos que o Governo do Estado e, principalmente, a PMERJ, não 

realizavam qualquer ação a favor dos policiais envolvidos neste tipo de questão. As 

redes sociais e aplicativos de mensagens foram outros fatores que reforçaram nossa 

indagação quanto à negligência do fenômeno do suicídio, tendo em vista que os casos 

eram difundidos nestes meios de informação, mas, em muitos casos, mesmo assim, 

acabavam sendo negligenciados e, consequentemente, subnotificados. Havia, deste 

modo, algum fenômeno por trás deste panorama e precisávamos tentar entender.       

Neste sentido, buscando descortinar tal estrutura, elaboramos as seguintes 

perguntas de pesquisa: quais são as principais características dos policiais militares 

envolvidos nestes casos e seus principais fatores motivadores?  

Para respondê-las, conduzimos uma pesquisa empírica, fundamentada na 

crença de que algo fundamental se perdeu na busca por soluções meramente técnico-

instrumentais (Foulcault, 2007), as quais resultaram na geração de uma sociedade 

mercadocêntrica, utilitarista e calculista (Guerreiro Ramos, 1989). Entendemos que há 

a necessidade de dar espaço para manifestações e posicionamentos de indivíduos que 

são marginalizados e esquecidos nos discursos oficiais (Benhabib, 1990), no caso, as 

praças, os oficiais subalternos e os oficiais intermediários da corporação em questão.   

No sentido de apreender a percepção destes indivíduos, optou-se pela 

etnografia, método originado da Antropologia, que se coloca em um paradigma 

interpretacionista da realidade social. A etnografia leva os pesquisadores ao campo, 

onde buscam, pela interação com as pessoas, as informações necessárias e relevantes a 

pesquisa. No presente estudo, como o autor é oficial da PMERJ, a pesquisa no campo 

teve, também, um olhar autoetnográfico (Alvesson, 2003), o que demandou um certo 

estranhamento (époché) e distanciamento (bracketing) da realidade na qual vive, para 

poder, sobre ela, melhor refletir. 
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1.2 Objetivos do estudo: 

O objetivo final deste estudo é identificar as possíveis causas e motivações dos 

suicídios e tentativas de suicídio entre os policiais militares pertencentes aos quadros 

da ativa da PMERJ.   

Na persecução deste objetivo final, é necessário propor à corporação ações que 

possam ajudar a prevenir ou, no mínimo, reduzir as taxas de suicídio e tentativas de 

suicídio entre seus policiais.  

 

1.3 Relevância do estudo 

Nos últimos anos, observamos uma média de mais 800.000 suicídios/ano, em 

todo o mundo, sendo a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos 

de idade. Há diversos fatores que podem levar alguém a cometer suicídio: os 

psicológicos, mentais, sociais ou culturais. O suicídio ainda é considerado um tabu 

por grande parte dos segmentos sociais, apesar de sua importância para as 

sociedades, empresas e governos (OMS, 2019).  

Por exemplo, em 2016, aproximadamente 793.000 pessoas deram fim a sua 

própria vida em todo o mundo; ou seja, uma taxa mundial de 10,3 suicídios/100.000 

habitantes (OMS 2018). Quase 40% dos países, em todo o mundo, apresentaram 

taxas superiores a 15 suicídios/100.000 habitantes. Neste mesmo ano, no Brasil, 

registrou-se uma taxa de 9,3 suicídios/100.000 habitantes, portanto, abaixo da 

média mundial. Na América do Sul, o Brasil ficou atrás da Guiana Francesa, com a 

taxa de 46 suicídios/100.000 habitantes; Suriname, com a taxa de 36,1; Uruguai, 

com 26,8; Bolívia, com 16,9; Chile, com 16; e Argentina, com a taxa de 15 (OMS, 

2018).  

Mais de 70% dos casos de suicídio ocorrem em países de média e baixa 

renda, o que contradiz o falso mito de que ocorrem mais suicídios em países 

desenvolvidos (OMS, 2019). Uma possível explicação para tal disparidade é o fato 

de que poucos países subdesenvolvidos possuem uma política pública de prevenção 

do suicídio (OMS, 2019).  
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Somando-se a estes óbices, é pequeno o número de países que tratam de 

maneira adequada os dados a respeito do suicídio, dificultando, ainda mais, o 

entendimento e os estudos a respeito do tema. Junto a isso, a subnotificação ainda é 

um dos principais problemas enfrentados por aqueles que buscam entender e se 

aprofundar no tema. (OMS, 2019). 

Desta forma, este estudo é relevante para a academia, sociedade e 

organização em questão. Para a academia, contribuiremos para entender e preencher 

as lacunas apontadas em estudos prévios (Miranda, 2012; 2016; OMS, 2019; OPAS, 

2018; Scavacini, 2017; Torres e Meneghetti, 2019), os quais se debruçaram sobre o 

tabu em torno do suicídio, especialmente em instituições policiais militares 

(Miranda e Guimarães, 2016; Miranda et al., 2020).  

O fato de debatermos e pesquisarmos a esse respeito, partindo, 

especificamente, de um policial militar oriundo da própria instituição, já ajuda 

trabalhar e desmistificar o tema, internamente, mitigando algumas de suas barreiras 

e, consequentemente, ajudando em um melhor entendimento do fenômeno.  

Junto a tal estrutura, observamos que as poucas pesquisas na área do suicídio 

policial são realizadas, primordialmente, por pesquisadores que não são policiais, 

ou que pouco vivenciaram o cotidiano da corporação. Desta maneira, estes 

profissionais e acadêmicos acabam, de certo modo, não conseguindo extrair 

significativamente as nuances do fenômeno nestas organizações (Waters e Ussery, 

2007).  

Assim, por se tratar de um tema tabu, o simples fato de discutirmos o 

suicídio e o mundo do trabalho pode permitir que a sociedade, como um todo, 

reflita sobre o cotidiano dos cidadãos e as relações de trabalho vigentes.   

Para a PMERJ, ofereceremos a oportunidade que se reflita sobre sua cultura, 

clima organizacional e as relações sociais e de trabalho de seus servidores, além de 

propor possíveis ações que possam mitigar o sofrimento destes trabalhadores, seus 

companheiros de trabalho e seus familiares. Se a corporação não busca entender as 

condições que levaram o seu profissional tomar a atitude extrema de tentar e ou 

consumar um suicídio, dando, ao mesmo tempo, respaldo e tratamento aos 
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sobreviventes de fato, a instituição falha em defender e cuidar do seu principal 

patrimônio: o policial militar.   

 

1.4 Limitação do estudo 

Encontramos algumas dificuldades de execução de nosso projeto, 

principalmente em relação à aplicação de entrevistas presenciais, tendo em vista as 

medidas de isolamento social oriundas do contexto de Pandemia da Covid-19. Deste 

modo, foram priorizadas entrevistas por meio de ligações telefônicas, com a utilização 

de aplicativos de gravação de conversas, como os aplicativos Cube ACR e Smart 

Recorder, além de aplicativos de vídeo como o Zoom e ligações de vídeo feitas pelo 

WhatsApp. 

O delicado tema do suicídio acaba sendo um segundo limitador do estudo, pois 

observamos que, muitas vezes, os familiares dos policiais que cometeram o suicídio 

ficaram fragilizados emocionalmente e psicologicamente. Os policiais que não 

consumaram o próprio suicídio, bem como, os seus familiares, acabam se 

encontrando, do mesmo modo, em frágeis condições emocionais e psicológicas; por 

isso, em determinados momentos, negaram-se a falar ou detalhar o caso.  

Um terceiro limitador dos estudos foi a falta de apoio, aliada a resistência de 

boa parte dos profissionais do setor de psicologia da Secretaria de Polícia Militar, que 

não só não fazem o acompanhamento dos casos de suicídio, como não respondem 

tampouco auxiliam, minimamente, nas perguntas feitas aos mesmos. De fato, nos raros 

acessos que tivemos ao setor, nossos questionamentos e indagações não foram 

respondidas, sendo sugerido, apenas, contatos via e-mail que, após realizados, não 

foram respondidos. 

 

1.5 Delimitação do estudo 

A PMERJ é composta por servidores públicos e terceirizados, aposentados, 

licenciados e na ativa.  Nesta pesquisa, focaremos, exclusivamente, nos policiais 

militares, da ativa, que atuam em todo o Estado do Rio de Janeiro.  
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Entretanto, no campo emergiram relatos de suicídios e tentativas de suicídio de 

policiais militares da reserva, que, em função de sua riqueza, foram incorporados na 

nossa análise de resultados, apesar de estes servidores não serem objeto do nosso 

estudo. 

Outra delimitação da pesquisa pouco tempo de trabalho de campo, com as 

limitações expostas no item anterior, o que nos levou a selecionar  

1.6 Questões a serem respondidas 

a. Quais são os principais motivos de (tentativas de) suicídio entre policiais militares 

da PMERJ?  

b. Quais são as similaridades entre estes trabalhadores em termos de sexo, estado civil, 

tempo de corporação, problemas ligados a vida profissional e pessoal, entre outras 

particularidades?  

c. Como os chefes tratam as questões relacionadas ao suicídio e quais são as visões 

predominantes a esse respeito? 

d. Quais são as políticas e práticas de Gestão de Pessoas da PMERJ no que tange esta 

questão? 

 

1.7 Organização do estudo  

Esta dissertação está dividida em sete partes, além desta primeira, na qual 

contextualizamos o objeto de estudo per se. 

Na segunda seção, revisitamos a literatura sobre suicídio e, logo a seguir, 

relataremos nosso percurso metodológico. 

Na quarta seção, apresentaremos os resultados da pesquisa, os quais são 

discutidos à luz do marco teórico, na quinta. 

A sexta seção trata das implicações desta pesquisa e, na sétima e última, 

tecemos nossas considerações finais e propomos uma agenda de pesquisa. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Suicídio: um fenômeno social multifatorial 

O suicídio é, conceitualmente, um ato no qual o indivíduo coloca fim a sua 

própria vida, tendo consciência do resultado que iria/queria alcançar. Por definição, o 

suicídio consiste em: “Todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um 

ato, positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ela sabia que produziria 

esse resultado” (Durkheim, 2000, p.14).  

Ao definir, expressamente, o conceito de suicídio, no intuito de limitar e 

reduzir logicamente seu significado, Durkheim (2000) procurou apontar para o 

suicídio como um fator inerente a uma série de causas, sobretudo sociais, para, deste 

modo, conseguir analisar de forma científica e comparada o fenômeno. Neste sentido, 

fica patente que, na visão de Durkheim, há duas grandes dimensões para apreender o 

fenômeno em questão: a integração, ou seja, as relações sociais que conectam o 

indivíduo ao grupo, e a regulação, que, no limite, são os requisitos normativos ou 

morais exigidos para que se pertença ao grupo. (Saraiva, 2010, p.43). 

Durkheim (2000) categoriza o suicídio em quatro tipos distintos: o egoísta, 

oriundo de problemas relacionados à deficiência na integração social do indivíduo; 

o altruísta, que ao contrário do anterior, é o resultado de uma grande integração do 

indivíduo ao grupo no qual pertence e, por isso, sacrifica-se em prol do coletivo; o 

fatalista, aquele vinculado ao excesso de regulação, quando a pessoa não exerga a 

possibilidade de futuro, pois o mesmo vive em um ambiente repressivo, de forte 

coação física e moral; e finalmente, há o anômico, que é relacionado a problemas 

econômicos, conjugais e outros fatores relacionados à falta de amparo social. 

Na ontologia crítica, a taxa de suicídio deve ser avaliada como um indicador 

de uma organização social deficiente e exploratória, principalmente em momentos 

de crise social e econômica (Marx, 2006). A rigor, para Marx (2006), apesar de a 

pobreza e a perda repentina de bens serem listados entre os fatores mais comuns 

relacionados ao suicídio, há outros, como os problemas decorrentes de doenças 

debilitantes, desilusões amorosas, traições, falsas amizades, grandes rivalidades, 

bem como, uma vida monótona.   
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Dorpat e Boswell (1963), por sua vez, classificam o comportamento suicida 

em três classes distintas: o suicídio consumado voluntário, as tentativas de suicídio e, 

por fim, a ideação Suicida. Segundo os autores, essa classificação é baseada no grau 

de intencionalidade do indivíduo em tentar/consumar o suicídio. A mesma 

classificação persevera na Terapia Cognitivo-Comportamental (Beck et al., 1979). A 

rigor, é essencial que se diferencie o comportamento suicida da agressão auto-

infligida. Na primeira categoria, elencamos os “suicídios consumados, os para-

suicídios (tentativas ou auto-injúrias deliberadas) e, também, os pensamentos suicidas” 

(Dahlberg e Krug, 2006. p.1166). 

Os estudos já realizados sugerem que o suicídio é um fenômeno multifatorial, 

ou seja, uma ocorrência dependente de fatores sociais, biológicos e psicológicos, que 

somados, contribuem para a consumação do ato de tirar a própria vida (CFP, 2013; 

Kutcher e Chehil, 2007; Miranda, 2016; MS, 2017). Já as análises reducionistas, 

generalistas, as quais buscam entender o fenômeno sob uma ótica muito específica, 

acabam sendo limitados academicamente e seus resultados são inconclusivos (OMS, 

2019; OPAS, 2018).  

Dentro desta dinâmica, o Conselho Federal de Psicologia (2013), tendo em 

vista a inexistência de um entendimento universal sobre o ato do suicídio em si, aponta 

para o fato de que há três fatores-chave para compreendê-lo: os precipitantes, que 

geralmente estão ligados a fatores externos ao sujeito; os internos, ligados à vida do 

indivíduo e problemas psicológicos preexistentes; e o contexto sociocultural do ato, 

ligado, sobretudo, a fatores culturais e organizacionais nos quais o indivíduo está 

inserido.  

Características individuais como temperamento e caráter, bem como 

antecedentes e acontecimentos da história de vida daquele que comete o suicídio, 

geralmente, ajudam a entender o contexto do ato praticado. Outras causas são 

importantes na análise, algumas delas ligadas a fatores motivacionais internos 

como, por exemplo, sofrimentos intensos vividos anteriormente pelo indivíduo, que 

são revividos constantemente, sendo o suicídio, deste modo, uma forma de fuga 

dessa dor reeditada internamente. Com isso, a análise geral do grupo em que os 

indivíduos que deram fim às suas próprias vidas faziam parte é um caminho de 
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grande importância para entender o suicídio (Corrêa e Barreto, 2006; CFP, 2013, 

Durkheim, 2000). 

 Somados às questões sociais e internas, observamos que determinados fatores, 

chamados de protetivos ou de risco, estão diretamente correlacionados a uma maior ou 

menor incidência de suicídio (Durkheim, 2000); por exemplo, indivíduos solteiros, 

divorciados ou viúvos têm mais propensão a cometer suicídio, quando comparados a 

indivíduos casados, ou com qualquer outro tipo de relação conjugal estável (Lovisi, et 

al., 2009; Miranda 2016). Na visão de Durkheim (2000), o fato de estar casado 

isoladamente não teria peso direto no fator protetivo, sendo a constituição de uma 

família, neste caso, o fator-chave de proteção. Dentro deste contexto, crises sociais, 

problemas financeiros e o desemprego seriam fatores que teriam ligação direta com o 

suicídio (Corrêa e Barreto, 2006; Durkheim, 2000; Lovisi, et.al., 2009).  

O indivíduo possuir, ou não, uma religião também seria um fator determinante 

para o mesmo tirar a própria vida. O sujeito sem religião, ou ateu, tem uma propensão 

muito maior de cometer um autoextermínio, sendo a crença em uma força superior um 

fator protetivo ao suicídio. (Bertolote e Fleischmann, 2002, Durkheim, 2000). 

Conforme sugere Durkheim (2000), religiões com conceitos mais coletivistas e menos 

materialistas trariam um menor fator de risco ao suicídio.  

O gênero é um índice importante, ao analisarmos os óbitos por suicídio. De 

fato, a maioria dos casos de autoextermínio é realizada por homens (Botega, 2014; 

Jaworski, 2010), apesar de os índices variarem de acordo com os hábitos locais, 

cultura, pertencimento social, entre outras especificidades; entretanto, a lógica de 

domínio de suicídios consumados cometidos por homens se repete em todos os locais 

analisados. (Baére e Zanello, 2018; 2020). O mesmo se observa no Brasil, onde mais 

de 70% dos suicídios foram cometidos por homens (Baére e Zanello, 2018; 2020; 

Jaworski, 2010; OMS, 2018b). De fato, entre os suicídios consumados, mais de dois 

terços deles foram cometidos por homens, sendo a maioria causada por armas de fogo.  

Dados estatísticos da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde 

(2017), demonstram que foi registrado no Brasil, entre os anos de 2011 e 2016, um 

total de 62.804 óbitos por suicídio, sendo 79% dos suicídios cometidos por homens 

e 21% por mulheres. 
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Curiosamente, observa-se que pouco mudou desde que Dorpat e Boswell 

(1963) conduziram sua clássica pesquisa, a qual revelou que cerca de dois terços das 

pessoas que tentaram tirar sua própria vida, sem obter êxito, eram mulheres, sendo a 

maioria por envenenamento. 

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (2006), em relação à 

tentativa de suicídio e o gênero, bem como as formas mais comuns utilizadas por cada 

um, pode-se inferir que:  

As mulheres cometem três vezes mais tentativas de suicídio que os homens, no  

entanto, os homens são mais eficazes. Isto porque o sexo feminino recorre aos 

métodos mais brandos como o envenenamento, enquanto os homens usam 

armas de fogo, tendem ao afogamento, enforcamento ou saltando de grandes 

altitudes. A gravidade da tentativa deve relacionar-se com a "potencialidade 

autodestrutiva" do método utilizado. (Governo do Estado de São Paulo, 2006, 

P.15). 

 

Que fatores contribuiriam para esta discrepância entre os gêneros? 

Nock e seus coautores (2008) sugerem que, fundamentalmente, as principais 

motivações jazem na dimensão social; por exemplo, na necessidade de sustentar a 

família, a exacerbada competição do mercado que pesam mais sobre os ombros dos 

homens, em função da masculinidade socialmente construída, a qual ensina e confere 

aos indivíduos do sexo masculino – bem como demanda dos mesmos – 

comportamentos mais agressivos e impulsivos, e, no limite, o porte de armas de fogo.  

Mas, será que há uma correlação entre porte de armas e o meio utilizado para 

as pessoas se matarem? 

De acordo com o estudo divulgado no Informativo da Organização Mundial 

da Saúde (2019), os principais métodos de suicídio no mundo são: i) o consumo de 

pesticidas; ii) o enforcamento; e iii) o uso de armas de fogo. Desta maneira, os 

resultados a respeito dos meios utilizados pelos suicidas, levantados pelos estudos 

de Dorpat e Boswell (1969), acabam sendo apoiados, mesmo quarenta anos depois.  

Será que a mesma proporcionalidade ocorre no Brasil? 

A rigor, no nosso país, os métodos mais comuns de suicídio são 

enforcamento (47,2%), armas de fogo (18,7%) e envenenamento (14,3%), segundo 

pesquisa conduzida por Lovisi e seus coautores (2009). Ao analisarmos os dados a 
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esse respeito, dos últimos dez anos, disponíveis na plataforma DATASUS, entre os 

anos de 2010 e 2019, observamos que a tendência apontada por Lovisi e seus 

coautores (2009) apresentou sensíveis modificações. Entre todas as categorias de 

suicídio dispostas na plataforma do Ministério da Saúde, o enforcamento permanece 

como o principal método de suicídio entre a população brasileira, com 75.304 casos 

registrados (67,13%). Em segundo lugar aparecem os suicídios por envenenamento, 

estando nesta categoria o consumo de pesticidas, remédios controlados e venenos 

comuns, com 9.821 casos (8,7%). Em terceiro lugar aparecem os suicídios por 

armas de fogo, com 9.661 registros (8,6%). Outra categoria que merece ser 

destacada nesta análise, aparecendo em quarto lugar, foi a precipitação de locais 

elevados, com 4.256 casos registrados (3,8%). 

O ato de autoextermínio, por si só, é doloroso e nos faz refletir: por quê? 

Apesar de esta não ser uma dissertação da área da saúde mental, é 

fundamental que busquemos, mesmo que superficialmente, apreender os fatores que 

podem levar um ser humano a tirar a própria vida. 

 

2.1.1 Fatores psicológicos e vícios 

Angústia, dor, sofrimento, abandono, desespero, impotência, esquizofrenia são 

as principais associações que são feitas quando falamos em causas deste ato extremo 

(Prieto e Tavares, 2005); todavia, cerca de um terço dos casos de suicídio estão 

ligados ao consumo de álcool e drogas (OMS, 2000). De fato, o uso exagerado destas 

substâncias químicas potencializa a propensão ao suicídio (Vidal et al., 2013). 

Ainda a respeito dos problemas psicológicos, grande parte dos indivíduos 

que tentaram o suicídio apresentam problemas psicológicos não tratados, 

predominantemente depressão, que é, geralmente, tratada de forma equivocada e/ou 

negligenciada por parte dos profissionais do sistema primário de saúde brasileiro, 

havendo, em grande parte dos casos, apenas encaminhamentos frios e burocráticos 

para sistemas ineficazes de tratamento de saúde mental, sem um tratamento 

multidisciplinar e nem uma continuidade de tratamento (Dahlberg e Krug, 2006; 

Prieto e Tavares, 2005; Vidal et al., 2013). De fato, mais de 90% das pessoas que 

dão fim às suas próprias vidas possuíam transtornos mentais (Botega, 2015). Este 
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fator, contudo, como destacam os acadêmicos que estudam o tema, não pode ser 

analisado isoladamente. 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-

5), a respeito da ligação entre o suicídio e as suas variáveis e indivíduos com 

depressão, bem como algumas das principais motivações:  

Pensamentos sobre morte, ideação suicida ou tentativas de suicídio (Critério 

A9) são comuns. Esses pensamentos variam desde um desejo passivo de não 

acordar pela manhã, ou uma crença de que os outros estariam melhor se o 

indivíduo estivesse morto, até pensamentos transitórios, porém recorrentes, 

sobre cometer suicídio ou planos específicos para se matar. [...] As motivações 

para o suicídio podem incluir desejo de desistir diante de obstáculos percebidos 

como insuperáveis, intenso desejo de pôr fim a um estado emocional 

extremamente doloroso, incapacidade de antever algum prazer na vida ou o 

desejo de não ser uma carga para os outros. (DSM-5, 2014, p.164) 

 

Desta maneira, é importante entendermos as ferramentas relacionadas à 

depressão e quais são os principais conceitos que podem ter ligação com o suicídio 

em si, pois o entendimento desta intrincada relação consegue trazer respostas mais 

claras para o pesquisador, que pode conseguir uma análise mais substancial da 

pesquisa a respeito do suicídio (Marback e Pelisoli, 2014). 

Ainda que não podendo ser analisada isoladamente, a depressão possuiria uma 

forte ligação com suicídios e tentativas de suicídio (Botega, 2015; Dahlberg e Krug, 

2006; Vidal et al., 2013).  

Depressão, por definição, é um tipo de distúrbio psicológico, no qual 

perdurariam, por um longo tempo, a sensação de tristeza e a angústia, as quais 

dominam a vida do indivíduo e monopolizam questões nas quais estas emoções não 

teriam necessidade de estarem inseridas, sendo sentidas de forma incontrolável e 

intensa (Elkman, 2011).     

Outro aspecto a ser considerado é o dilema cognitivo entre viver e dar fim a própria 

vida (Rynearson (1981); neste caso, o indivíduo que planeja suicidar-se tende a 

apresentar fortes sinais de ansiedade, a qual, por definição, é: “O estado em que nos 

sentimos preocupados e não sabemos por que nos sentimos assim. Apesar de não nos 
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sentirmos como se estivéssemos em perigo, não sabemos o que fazer, pois não nos é 

possível identificar a ameaça” (Ekman, 2011, p.170). 

Ainda analisando a ligação da tristeza e da angústia, Ekman pontua que: “Se 

a tristeza domina a depressão, falaremos de uma depressão retardada. Se a angústia 

for mais proeminente, será uma depressão agitada.” (Ekman, 2011, p.108); contudo, 

o autor destaca que a tristeza e a angústia não são as únicas emoções que têm 

ligação com a depressão, apesar de serem as principais; ou em sua próprias 

palavras:  

Além da tristeza e da angústia, a culpa e a vergonha são sentidas 

intensamente, pois pessoas deprimidas acreditam que não têm valor, motivo 

pelo qual sentem o que sentem. [...] a raiva, direcionada para dentro e para 

fora, e o medo, são frequentemente manifestos. No caso de oscilações entre 

depressão, euforia e entusiasmo extremos, isso será denominado depressão 

bipolar, ou, na antiga denominação, de depressão maníaca. (Ekman, 2011, 

p.109). 

 

A desesperança também é assinalada como um dos principais fatores ligados 

ao suicídio. Ela é caracterizada perda de perspectiva do futuro, o que reforça os 

recursos cognitivos ligados ao suicídio.  

Assim, a desesperança está intimamente ligada a ação de autodestruição do 

indivíduo. Tal perspectiva tira a motivação e a razão de viver das pessoas 

desesperançosas, que acabam trazendo uma série de pensamentos negativos, ligados 

a autodesvalorização e a perda de sentido da vida. Deste modo, desesperança e 

depressão andam praticamente de mãos dadas, sendo a desesperança um dos principais 

pontos ligados à depressão (Beck, et al., 1997; Ekman, 2011; Wenzel, et al., 2010). 

Nas palavras de Ekman (2011, p.109) “as pessoas deprimidas não só se sentem 

impotentes para mudar as suas vidas, como também não têm esperanças. Elas não 

acreditam que as coisas podem melhorar um dia”. 

Há três fatores cognitivos que ligam diretamente, ou indiretamente, a 

desesperança e o suicídio, e eles estão vinculados diametralmente ao indivíduo com 

problemas psicológicos, afetando, consequentemente, a forma de perceber a 

realidade a sua volta, bem como a percepção de si mesmo. Para ilustrar tal questão, 

podemos citar alguns deles, como: a visão negativa que o indivíduo tem de si 
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mesmo; a propensão em analisar negativamente as suas atuais experiências 

particulares; e a visão negativa do futuro (Beck, et al., 1997). Neste sentido, os 

indivíduos desesperançosos acabam, em muitos casos, trazendo a ideia de que dar 

fim às suas próprias vidas vai ser uma forma de acabar com a sua dor, seus 

pensamentos negativos e seus problemas pessoais (Marback e Pelisoli, 2014; 

Wenzel, et al., 2010). Neste panorama intrincado, observamos o fenômeno da 

ideação suicida, ou seja, quando o indivíduo traz dentro de si ideias relacionadas ao 

ato de dar fim a sua própria vida, o que o leva a tentar dar fim à sua própria vida, 

tendo este que nem sempre é alcançado.       

 

2.2 A Tentativa de Suicídio e a Ideação Suicida  

Há estudos que sugerem que uma parcela considerável da sociedade, em quase 

todos os países, possui ideações suicidas e já pensou em suicidar-se em algum 

momento da vida. (Botega, et al., 2005; Werlang e Botega, 2004). Durkheim (2000, 

p.14), aponta que: “a tentativa (de suicídio) é o ato assim definido, mas interrompido 

antes que dele resulte a morte.”. Assim, aquele indivíduo que tentou o suicídio sem, 

contudo, obter o sucesso em seu ato, possui todas as características dos que obtiveram 

êxito. Por definição, a ação apontada como tentativa de suicídio também pode ser 

entendida como um comportamento suicida não-fatal (Marback e Pelisoli 2014; 

Miranda, 2016).  

Segundo dados divulgados pela OMS (2019), ao analisarmos indicadores de 

letalidade e estudos a respeito da Tentativa de Suicídio e da Ideação Suicida, a cada 

adulto que comete suicídio, ao redor do mundo, outros vinte tentam ou pensam, de 

alguma forma, em cometer. O entendimento destes fenômenos, que possuem suas 

próprias características e determinadas distinções do fenômeno do Suicídio 

Consumado em si, acaba sendo um ponto fundamental para o mundo acadêmico e para 

os profissionais que atuam diretamente com eles (Botega, et al. 2005; Dahlberg e 

Krug, 2006; Werlang e Botega, 2004).  

As tentativas de suicídio tendem a ser recorrentes (Botega, 2014); de fato, mais 

de 30% dos indivíduos que atentaram contra suas próprias vidas sem êxito voltarão a 

tentar em um período curto de tempo (Christiansen e Jensen, 2007; Vidal, et al. 

2013).  
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Segundo o DSM-5 (2014), o histórico prévio de tentativas ou ameaças de 

suicídio é um fator de risco predominante, no caso de suicídios consumados; 

contudo, o manual especializado em doenças mentais sugere que: “deve ser 

lembrado que a maioria dos suicídios completados não é precedida por tentativas sem 

sucesso.” (DSM-5, 2014, p.167).  

As atuações da família e dos profissionais da assistência médica primária são 

fundamentais para perceber os sinais físicos e psicológicos para, com isso, haver uma 

intervenção efetiva, evitando futuras tentativas de suicídio e, consequentemente, a sua 

consumação. (Botega, et al., 2005; Vidal, et al., 2013). Em muitos casos, a simples 

atenção dada ao indivíduo que tentou cometer o suicídio pode ser a chave para que 

o mesmo não atente contra a sua própria vida novamente (Beck, et al., 1997; Botega, 

2014). 

A ideação suicida é outro ponto ligado diretamente ao fenômeno em questão e, 

não raramente, é negligenciada, pois, tendo em vista a sua característica intrínseca, 

torna-se um objeto de estudo de grande complexidade. Ela desenvolve-se conforme o 

indivíduo vai amadurecendo a ideia de tirar a própria vida.  

Diversos dispositivos estão ligados à ideação suicida como, por exemplo, 

pensamentos, crenças, impulsos e/ou outras cognições, ligadas e mencionadas pelo 

indivíduo que tem a intenção de se matar (Beck, et al., 1997; Wenzel, et al., 2010) 

Os estudos ligados à Terapia Cognitiva Comportamental argumentam que o 

suicida possui determinados comportamentos associados diretamente a dificuldades 

cognitivas, comportamentais, afetivas e adaptativas (Wenzel, et al., 2010). Assim, 

tornam-se imprescindíveis o treinamento sobe resoluções de problemas de forma mais 

fácil e fluída, bem como a motivação e a busca por um sentido de vida, além da busca 

por tratamento psicológico e psiquiátrico, assim como uma inclusão efetiva na 

sociedade (Beck, et al., 1997). 

O indivíduo que idealiza a própria morte vive um dilema cognitivo entre viver 

e morrer, tendo, como fatores principais, a perda de perspectiva do futuro, sendo o 

amanhã cada vez mais vago e incerto para estas pessoas (Rynearson, 1981). Sob este 

olhar, o indivíduo ficaria sob uma espécie de falta de esperança de manter-se vivo, 
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aliada a perda de expectativa da vida em sociedade, como um todo, preponderando um 

desapontamento e uma desilusão, que são, geralmente, internalizados pelo sujeito.  

Desta maneira, é importante observamos certos sinais que são passados de 

maneira consciente, ou inconsciente, por parte daquele que possui algum tipo de 

pensamento suicida. De acordo com a cartilha lançada pelo Ministério da Saúde 

(2020), para a prevenção do suicídio, é de suma importância os indivíduos 

identificarem cinco pontos-chave, tanto em si, quanto nas pessoas que os cercam, 

sendo estes pontos: i) saber reconhecer os sinais; ii) saber como ajudar a pessoa; iii) 

fazer do bem-estar mental uma prioridade em sua vida; iv) Saber que existe ajuda e 

que a recuperação é possível; e v) disseminar estes cinco pontos para outras pessoas.  

Estes pontos podem ser aplicados em qualquer contexto social e ou 

profissional. Dentro desta ideia, os profissionais pertencentes às forças policiais se 

encontram em uma zona de risco, que aliada à pequena quantidade de estudos sobre o 

suicídio de policiais, principalmente de policiais militares, em especial do Rio de 

Janeiro, nos leva a necessidade de focar neste grupo.  

 

2.3 O Suicídio e a atividade policial 

A PMERJ, visando cumprir sua missão constitucional prevista no Art. 144, § 

5º, da CF/88: “O Policiamento Ostensivo e a Preservação da Ordem Pública”, utiliza 

um sistema de gestão de pessoas extremamente desgastante.  

A aplicação do policial militar em uma atividade extremamente estressante, 

aliada aos riscos inerentes à profissão, bem como as crescentes e variadas pressões 

sociais, geram um constante esgotamento dos policiais militares, que, a médio e longo 

prazo, acabam suscitando uma série de danos físicos e psicológicos aos mesmos. Em 

decorrência de uma extensa exposição a extenuantes escalas de serviço, com longas, 

estressantes e cansativas jornadas de trabalho, o policial militar acaba sofrendo uma 

série de danos físicos e, principalmente, psicológicos que acabam, muitas das vezes, 

gerando inúmeras sequelas (Minayo, et al., 2011).  

Grande parte das famílias de policiais vive sobre uma pressão constante, tendo 

em vista que suas esposas, maridos, filhos, pais, mães, entre outros familiares, via de 
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regra, ficam bastante preocupados com a integridade física e a vida do policial, por 

conta do ambiente hostil no qual estão inseridos e que, segundo estudos, gera uma 

pressão psicológica ainda maior em cima do policial (Violanti, 1997; Waters e Ussery, 

2007). Dessa maneira, a saúde física e mental do policial, além de sua motivação e 

resiliência, acabam sendo altamente prejudicadas, principalmente a longo prazo 

(Gershon, et al., 2002). 

Os profissionais de segurança pública e, sobretudo, os policiais militares, 

acabam sendo considerados um grupo de risco, quanto ao suicídio. A alta exposição a 

situações de violência, tanto física quanto verbal, poderiam ser fatores que contribuem 

para o fenômeno (Minayo. et al., 2011). Há múltiplos estudos que sugerem os 

impactos de insatisfação e sofrimento no ambiente de trabalho como um dos fatores 

mais relevantes nos casos de suicídio (Freitas, 2011; Miranda, 2016; Miranda, et al., 

2020).       

Dentro desta lógica, segundo estudos sobre o tema, podem ser observadas duas 

fontes ligadas a fatores estressores e que podem contribuir para o suicídio policial. A 

primeira fonte está relacionada a fatores estressores atrelados a problemas 

organizacionais, como relação com pares e superiores, escalas de serviço, 

movimentações para outras unidades, etc. A segunda fonte, acima citada, seria 

vinculada aos problemas inerentes à profissão, como violência e experiências 

operacionais traumáticas, de modo geral (Choi, et al., 2020; Miranda, et al., 2020; 

Shane, 2010).  

A rigor, os fatores estressores ligados a problemas organizacionais teriam um 

maior impacto na vida do policial, apesar de grande parte dos estudos buscarem 

explicações nos fatores externos como maiores responsáveis por problemas mentais e 

sociais (Shane, 2010). Já, segundo Miranda e seus coautores (2020), alguns dos fatores 

estressores organizacionais mais impactantes seriam as transferências como forma de 

punição, as situações de humilhação, as distribuições desiguais de recursos e os 

problemas com pares e superiores hierárquicos.     

A produção de conhecimentos científicos a respeito de mortes por suicídio e 

suas dinâmicas, em geral, seriam limitadas por problemas basilares de subnotificação, 

qualidade do dado e sua correta classificação (Bertolote e Fleischmann, 2002; Lovesi, 

2009). Segundo Violanti (2001), ao menos 17% de todos os suicídios envolvendo 
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policiais são subnotificados por diversos fatores, entre eles estão pontos ligados ao 

tabu nas corporações policiais, proteção da imagem institucional e/ou da reputação do 

policial envolvido. 

Neste sentido, podem ser observadas resistências de muitas instituições 

policiais quanto à aceitação do fenômeno do suicídio entre suas fileiras, o que acaba 

gerando, como consequência, um tabu entre os policiais e uma resistência na 

disponibilização destes dados para o público, geral ou acadêmico, por parte das 

instituições policiais, dificultando, com isso, a produção de conhecimentos e estudos 

científicos na área do suicídio de policiais (Miranda, 2016; Miranda, et al., 2020; 

Miranda e Guimarães, 2016).  

Fatores ligados à forma de pensar e portar-se socialmente podem contribuir 

para o fenômeno do suicídio em policiais. Um modo extremamente dicotômico, 

comum entre policiais, que enxergam as atitudes, posturas e ações como certo ou 

errado, legal ou ilegal, moral ou imoral, entre outros exemplos, acabaria aumentando 

as possibilidades do policial, ao possuir ideações suicidas, escolher impulsivamente 

dar fim à sua própria vida (Turner e Roszell, 1994; Violanti, 1997). Segundo Violante 

1996), a exposição do policial a ambientes hostis, bem como a casos de agressões e 

violência contra ele e a terceiros, sendo uma profissão de extrema agressividade, 

contribuiriam para o seu suicídio. 

Heiman (1977), por sua vez, sugere que a aceitação social do policial 

contribuiria para maiores ou menores taxas de suicídio entre policiais, ao comparar e 

analisar dados relacionados ao suicídio de policiais de Nova Iorque, nos Estados 

Unidos, onde os policiais não eram, na época, tão aceitos socialmente, com policiais 

de Londres, na Inglaterra, onde eram muito bem aceitos e valorizados. Neste estudo, 

foi observada que a taxa de suicídio de policiais em Nova Iorque era maior do que a de 

Londres; consequentemente, conforme aponta o autor, as relações sociais mais 

estáveis, bem como uma maior aceitação social, deixam os policiais menos propensos 

a cometer o suicídio.      

Ademais, há indícios que taxas de suicídios e tentativas de suicídio entre 

policiais são superiores as demais profissões (Vena, et al., 1986; Violanti, et al., 

1996; Miranda, 2016). O mesmo se verifica no Estado do Rio de Janeiro, onde os 
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índices de suicídios dos policiais militares figuram bem acima da média da 

população. (Miranda, 2016).  

Na tabela 1, comparam-se a taxa de suicídio de policiais militares/100 mil 

habitantes, com a da população geral a cada 100 mil habitantes, evidenciando, em uma 

terceira coluna, chamada de “Risco Relativo”, quantas vezes maior se torna o 

risco/taxa de morte por suicídio do policial militar: 

Tabela 1- Risco relativo de suicídio PM x População comum  

  

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 

 

 

 

 

 

 

Registra-se que, nos anos de 2005 e 2006, a taxa de suicídio de policiais 

militares por 100 mil habitantes foi cerca de quatro vezes maior do que a taxa de 

suicídio da população geral, no Rio de Janeiro. No ano de 2009, por exemplo, tal 

taxa teria sido quase sete vezes maior, reforçando que fenômenos específicos e 

inerentes a profissão poderiam estar ocorrendo e contribuindo para estas altas taxas 

de suicídio, sem ser, contudo, devidamente entendidos e prevenidos. Traremos, no 

Capítulo 05, dados comparativos mais recentes, entre os anos de 2016 e 2019, bem 

como o Risco Relativo comparativo.      

Dados mais recentes, oriundos do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

(2021), lançados pelo Governo Federal, expostos na Tabela 2, apontam para a 

manutenção dessa lógica de altos índices de suicídio de policiais militares da ativa, 

entre os anos de 2019 e 2020, o que chama a atenção para este fenômeno que está 

presente não só em polícias militares brasileiras, como também nas polícias civis de 

todo o território nacional.   
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Desta forma, é reforçada a possibilidade de estarem inseridos fenômenos 

peculiares ligados à profissão policial, bem como. condições específicas inerentes à 

condição de trabalho do policial militar, que contribuem para o suicídio destes 

profissionais. Alguns destes fatores poderiam estar ligados à, por exemplo, o 

estabelecimento da escala de trabalho do policial militar, além da troca frequente de 

turnos de trabalho e escalas de serviço propriamente ditas, levando à insatisfação do 

policial e um consequente adoecimento psicológico (Miranda, 2016, Miranda, et al., 

2020; Miranda e Guimarães, 2016; Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, 

2019). 

Conforme aponta a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo (2019), a 

instabilidade na vida do policial militar, oriunda de fatores ligados à gestão de 

recursos humanos e escalas de serviço seriam grandes causadoras de frustrações, 

isolamento, silenciamento e vitimização dos militares, fatores e sintomas ligados 

diretamente ao suicídio. 

Segundo Miranda (2016), entre os anos de 2005 e 2009, o perfil mais comum 

dos policiais militares que consumaram suicídio, no Estado do Rio de Janeiro, foi: i) 

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2021) 

    Tabela 2- Suicídios de Policiais Militares da Ativa no Brasil (2019-2020) 
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homem; ii) casado ou vive em união consensual; iii) com filho; iv) evangélico; e v) 

praça. Após a realização de autópsias psicológicas com policiais que cometeram o 

autoextermínio, nesse período, a autora conseguiu pontuar outras questões comuns 

entre estes policiais, como: vi) grande parte dos policiais possuía uma segunda 

ocupação remuneratória fora da PMERJ, grande parte empenhada em seguranças 

privadas; vii) poucos utilizavam de serviços psicológicos para tratar seus 

problemas; viii) grande parte realizava atividade física, não fumava, mas consumia 

bebidas alcoólicas; e ix) entre os problemas de saúde mais comuns dos policiais que 

consumaram o suicídio estão doenças como a depressão e a alteração de humor, 

vícios em drogas, diabetes e gastrite.  

A guerra vivida pelos policiais militares do Rio de Janeiro é outro fator de 

destaque e que merece ser salientada, tendo em vista que o grande número de 

policiais mortos e ou feridos geraria um ponto de pressão e desmotivação maior, em 

especial quando o Estado se omite e ou negligencia tal dinâmica.  

      

2.4 Prevenção e Posvenção ao suicídio 

Um dos pontos mais importantes a respeito dos suicídios tentado e consumado 

é sobre as possíveis ferramentas para, não só prevenir o suicídio, mas auxiliar aquele 

que tentou dar fim a sua própria vida, assim como as pessoas que o cercam. A 

posvenção ao suicídio abarca uma série de ações, suportes, intervenções e assistências, 

aplicados de maneira efetiva e adequada, realizados após uma tentativa de suicídio, no 

intuito de auxiliar aquele que tentou cometer o suicídio, de forma que o mesmo 

consiga viver a sua vida com uma maior qualidade e menor grau de estresse 

(Shneidman, 1973). Nestes conceitos também estão incluídos os familiares dos 

indivíduos que consumaram o suicídio (op. Cit, 1973).  

Dezenas de pessoas, dependendo das relações interpessoais e da posição social 

do sujeito envolvido no caso de autoextermínio, são impactadas por um suicídio, entre 

familiares e amigos que, em muitos casos, não sabem lidar com os sentimentos e com 

os desdobramentos do fato (Coleman, 2005).  

Os principais problemas brasileiros relacionados à posvenção são i) a falta de 

treinamento de servidores que trabalham na assistência de indivíduos que passaram 
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por um caso de tentativa de suicídio, além de amigos e familiares, nos casos de 

suicídio consumado; ii) o tabu a respeito do suicídio, principalmente quanto ao fato de 

falar do suicídio em si; iii) a falta de interesse de investir na prevenção e na 

posvenção, por parte do governo e das empresas privadas; iv) a pouca atenção dada 

pela sociedade ao tema, de maneira geral; e v) baixa quantidade de publicações e 

artigos a respeito do tema (Scavacini, 2017). 

Fukumitsu e Kovács (2016, p.4), a respeito do suicídio, do comportamento de 

indivíduos ligados a estes casos, assim como, da influência destes atos nas vidas das 

pessoas ao seu redor, asseveram que:  

O comportamento suicida abrange o espectro individual, social, cultural e 

histórico de cada época. No Brasil, são 32 casos diários de suicídio, ou seja, 

uma pessoa tira sua própria vida a cada 45 minutos e se há uma morte que 

acontece por suicídio, outras vidas são impactadas pelo ato de a pessoa se 

autoaniquilar. 

Já Hendin e seus coautores (2007), após realizarem levantamentos junto à 

profissionais que trataram de pacientes depressivos que cometeram suicídio, 

observaram que estes indivíduos apresentaram uma combinação de determinados 

sentimentos exacerbados, em um período anterior ao auto-extermínio. De fato, os 

suicidas tendem a apresentar crises com aumento perceptível de ao menos três dos 

seguintes sentimentos: ansiedade, raiva, desespero, abandono, solidão, desesperança, 

ódio de si mesmo, culpa e humilhação (op. cit, 2007). 

Os sentimentos de culpa e humilhação aparecem de forma tão incisiva em 

casos de pacientes depressivos que cometeram suicídio, quanto em pacientes com 

problemas de depressão que não se envolveram neste tipo de ocorrência. Ao contrário, 

o sentimento de intensa desesperança aparece em 70% dos pacientes suicidas, 

aparecendo em menos de 10% dos casos de pacientes depressivos gerais. De maneira 

universal, crises de desespero profundo são bastante perceptíveis de 6 a 8 semanas 

antes do fatídico suicídio, aparecendo na maioria dos casos em conjunto com a perda 

de perspectiva de futuro e a desesperança de um futuro melhor. Combinados com 

esses dois sentimentos predominantes, aparecem sentimentos de raiva, ansiedade e 

abandono de pacientes que deram fim as suas vidas. (op.cit, 2007).  

Detectar o momento exato em que o indivíduo irá cometer o suicídio, assim 

como apontar que a ideação do ato é iminente são ideias extremamente vagas e de 
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difícil detecção, sendo mais precisos o acompanhamento e a percepção dos sinais 

dados pela pessoa (Simon, 2006).    

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

A obtenção de dados que sejam válidos para uma pesquisa é sempre um 

desafio para o pesquisador. Aliado a esta empreitada, temos a necessidade de produzir 

um trabalho acadêmico que seja relevante não só para o mundo acadêmico, como 

também para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na qual fazemos parte.  

Neste capítulo, serão descritos os procedimentos metodológicos de coleta e 

tratamento de dados. 

 

3.1. Coleta de dados 

O fato de o autor desta pesquisa ser oficial da PMERJ, bem como exercer um 

cargo de confiança no Governo do Estado do Rio de Janeiro, facilitou o trabalho de 

campo, o qual consistiu, nomeadamente, nos dados disponíveis em relatórios oficiais 

da corporação, bem como em entrevistas com policiais.  

 

3.1.1 Os relatórios e seus frios números 

A Subsecretaria de Inteligência da PMERJ faz o acompanhamento das 

ocorrências envolvendo policiais militares envolvidos em casos de suicídio tentado ou 

consumado. Apesar de não ser a unidade da Secretaria de Polícia Militar com melhor 

capacidade de acesso às informações a esse respeito, é a única que consegue obter 

estes dados, que são colhidos e compilados pelo Setor de Vitimização Policial. 

Nenhuma outra seção ou setor da corporação, nem mesmo o setor de psicologia da 

PMERJ, faz este tipo de acompanhamento. Insta salientar, desta maneira, que o não 

acompanhamento deste tipo de ocorrência, por parte das unidades de saúde da PMERJ, 

que atuam sob coordenação da Diretoria Geral de Saúde, em especial a área de 

psicologia do órgão, que nem mesmo compila estatisticamente os casos, destaca a 

possível posição negligente da instituição quanto ao fenômeno do suicídio entre 

policiais militares.   
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Em um primeiro momento, tivemos acesso à planilha de policiais militares 

envolvidos em casos de suicídio. Tal planilha nos permitiu ter acesso aos seguintes 

dados: i) quantitativos gerais de policiais militares que tentaram ou consumaram o 

autoextermínio; ii) data de cada ocorrência; iii) patente, número de identidade militar 

(RG) e nome de guerra do militar; iv) unidade de lotação; v) Descrição básica da 

ocorrência, com o apontamento do método utilizado para tentar tirar a própria vida; 

dados estes entre os anos de 2016 e 2020. 

Contudo, no intuito de levantar maiores informações a respeito dos policiais 

militares envolvidos em cada ocorrência, pedimos autorização ao Subsecretário de 

Inteligência para acessarmos o Sumário de Informações (Suminfo), que constitui em 

um compilado de ocorrências, produzido diariamente pela Sala de Situação da 

agência, seção esta que funciona 24h por dia, com o objetivo de reunir e difundir todas 

as ocorrências, denúncias e questões de importância, repassadas por todas as unidades 

da PMERJ, presentes em todo do Estado do Rio de Janeiro.         

Desta maneira, apanhamos maiores detalhes das circunstâncias de cada 

ocorrência de tentativa de suicídio e suicídio consumado; o endereço e o local da 

ocorrência; a idade e a condição sanitária do policial; cruzamentos de informações e 

levantamentos de ocorrências pretéritas envolvendo estes policiais; se estes militares 

foram conduzidos para algum hospital da PMERJ após o caso de autoextermínio, ou 

não; e se foram socorridos por familiares, amigos, policiais militares, cidadãos 

desconhecidos e/ou bombeiros militares.  

Com estas informações, pudemos entender melhor cada situação, facilitando a 

realização de análises mais detalhadas a respeito do fenômeno, que serão dissecadas 

no próximo capítulo.  

 

3.1.2  O sistema de controle de suicídio tentado e ou consumado:  

Algumas fontes de consulta a respeito do suicídio são os Registros de 

Ocorrência da Polícia Civil e os registros do Instituto Médico Legal. Contudo, estes 

bancos de dados acabam sendo de difícil acesso e com muitas questões inconclusivas. 

Ao buscarmos analisar o fenômeno do óbito por suicídio, bem como suas tentativas, 

em grupos profissionais específicos, uma fonte de consulta importante é o registro 
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estatístico-administrativo das instituições analisadas. Entretanto, tais dados não são tão 

completos e confiáveis, pois, além de um forte tabu institucional, principalmente nas 

instituições policiais, não há, em boa parte dos dados estatísticos destas corporações, 

um padrão de registro de dados a esse respeito (Miranda, 2012; 2016; Miranda, et al., 

2020). 

Deste modo, buscamos os dados a respeito do suicídio na PMERJ na 

Subsecretaria de Inteligência da PMERJ; todavia, esta unidade não é um órgão ligado 

ao sistema de saúde da Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 

havendo, com isso, um aumento da possibilidade de subnotificação das ocorrências de 

suicídio e, principalmente, de tentativa de suicídio.  

A coleta destes dados acaba passando por várias etapas e gargalos 

informacionais, tendo em vista que a SEPM/RJ, e consequentemente a SSI, não dão o 

devido foco ao fenômeno do suicídio tentado e consumado. Tal posição resulta em 

ações pouco contundentes, além da perda de informações, não só da Agência Central 

do Sistema de Inteligência da PMERJ, como também, de suas agências capilares.  

Descreveremos, abaixo, alguns levantamentos realizados, os quais foram 

facilitados pelo fato de este pesquisador trabalhar há sete anos de atividade de 

inteligência, só na Agência Central da PMERJ, além de mais de onze anos de serviço 

ativo na PMERJ.  

Essa dinâmica tem o intuito de clarear o fenômeno das subnotificações de 

certas ocorrências, principalmente as de suicídio. 

 

 

  

3.1.2.1 Subnotificações de tentativas de suicídio de policiais militares 

Ao ocorrer uma tentativa de suicídio envolvendo um policial militar, 

vislumbramos alguns desdobramentos que, naturalmente, já colaboram para a perda 

das informações acerca desta ocorrência.  
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A primeira possibilidade é a do acionamento do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), por parte da família, ou de pessoas que 

estejam ligadas ao episódio de alguma forma (testemunhas, vizinhos, etc). Ao 

chegarem ao local após acionamento, os bombeiros, baseados nos chamados 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP), tentam resolver a situação, seja 

dialogando com o indivíduo que quer dar fim a sua própria vida (não identificado 

como policial, na maior parte das vezes) seja socorrendo-o, caso tenha se ferido, 

sobretudo gravemente. 

Como exemplo ilustrativo, podemos citar o Procedimento Operacional Padrão 

nº 15, de 2012 (POP-15/2012), do CBMERJ, que trata especificamente de casos de 

tentativa de suicídio em pontes, para peitos, janelas, ou qualquer outro local que 

possua uma altura suficiente para causar morte.  

Este POP pontua e padroniza a ação geral do Corpo de Bombeiros neste tipo de 

ocorrência. Segundo o procedimento, ao abordar um indivíduo que demonstra a 

intenção de acabar com sua própria vida, é importante realizar a chamada abordagem 

psicológica, seguindo a Técnica CRP, na qual consiste nos princípios “contatar-

respeitar-proteger”. (CBMERJ, 2012, p.6). 

De acordo com o POP-15/2012, a equipe de bombeiros deve se aproximar do 

indivíduo que planeja cometer o suicídio de forma sutil, buscando o diálogo com o 

mesmo, no intuito de conquistar a sua confiança, convencendo-o de desistir do feito. 

Ainda, segundo os procedimentos do CBMERJ, um dos requisitos básicos para as 

ocorrências com qualquer tipo de suicídio e/ou tentativa de suicídio é o acionamento 

da Polícia Militar (CBMERJ, 2012, p.6).  

Geralmente, quando os bombeiros são acionados pela família do policial, os 

familiares apontam que o mesmo é policial e, tendo em vista os Procedimentos 

Operacionais Padrão, na maior parte das vezes, os bombeiros militares acionam a PM. 

No entanto, em determinadas situações, a família não solicita o apoio dos bombeiros, 

bem como, não comunica à unidade de origem do policial, temendo que o mesmo seja 

exposto e/ou punido de alguma forma em seu batalhão, ocorrendo a subnotificação da 

ocorrência.  
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Segundo relatos, há casos que os próprios familiares entram em contato com o 

batalhão no qual o policial faz parte, e/ou a unidade da área onde o PM reside, que 

envia uma equipe de apoio e, em muitos casos, o CBMERJ nem chega a ser acionado, 

sendo contornada a situação no local, havendo, inclusive, a condução do policial para 

uma unidade hospitalar da PMERJ, havendo, em muitas situações, a subnotificação do 

caso, por não haver um fluxo informacional efetivo entre as unidades de saúde da 

PMERJ, principalmente para ocorrências ligadas ao fenômeno do suicídio.  

Há, também, casos em que o acionamento é feito por populares e/ou vizinhos, 

nos quais o indivíduo não é reconhecido e/ou identificado como policial, sendo levado 

ao hospital (ou clínica psiquiátrica) como um cidadão comum.  

Em determinados casos, o policial não identificado é medicado e liberado, 

ocorrendo, da mesma maneira, a subnotificação do caso. 

Além destes problemas informacionais, que acabam favorecendo a perda de 

dados relacionados ao autoextermínio tentado e consumado, vale destacar o 

procedimento de tratamento de ocorrências utilizado na Subsecretaria de Inteligência 

da PMERJ, que é, atualmente, o seu principal órgão estatístico, como sendo outro fator 

potencial de perda de dados. Isso se deve ao fato de haver o que denominamos de 

“gargalos informacionais”, que são uma espécie de transmissões informacionais de 

potencial falha, gerando um cenário de potencial perda informacional. Esta perda de 

informações ocorre, principalmente, com ocorrências que envolvam algum fenômeno, 

ou crime, que não é do interesse da corporação, como é o caso das ocorrências com 

policiais que tentaram ou conseguiram dar fim às suas próprias vidas.  

Junto a isso, constatamos que, em relação a casos de suicídio, não há um eficaz 

fluxo de dados no sistema de saúde da Polícia Militar, em especial entre o Hospital 

Central da Polícia Militar (HCPM) e a Diretoria Geral de Saúde (DGS), unidade 

central do sistema de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Em 

determinados casos, o policial é levado às unidades de saúde, após uma ocorrência de 

suicídio tentado ou consumado, que é constatado pela equipe de atendimento, mas, 

essa informação simplesmente se perde entre os prontuários dos pacientes, ou então, 

no final do atendimento, acaba entrando como uma ocorrência lesão corporal genérica.  
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Esse fluxo informacional acaba não ocorrendo, também, entre estas unidades 

de saúde citadas e o setor de psicologia da corporação, setor este pertencente ao 

sistema de saúde da PMERJ, subordinado diretamente a DGS, bem como com a 

Agência Central de Inteligência da Secretaria de Polícia Militar, a SSI/SEPM, o que 

gera uma perda contínua de dados a respeito de suicídios e, sobretudo, de tentativas de 

suicídio.  Abaixo, elaboramos uma tabela que pode ilustrar melhor o fenômeno da 

subnotificação de ocorrências de suicídio e tentativa de suicídio na SSI:: 

 

Tabela 3- Sistema de gargalos informacionais de tentativa de suicídio na PMERJ 

Policial Militar tentou e não consumou o suicídio? 

Acionamento 

do CBMERJ 

Acionamento 

da PM 

Repasse para 

a P/3 da 

Unidade 

Repasse para 

a P/2 da 

Unidade 

Repasse para a 

SSI 

Digitado pela 

Equipe de 

Serviço 

Não Não     

Subnotificação    

Sim Não     

Subnotificação    

Sim Sim Não    

Subnotificação    

Sim Sim Sim Não   

Possivelmente Subnotificado*  

Sim Sim Sim Sim Não  

Possivelmente Subnotificado*  

Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Possivelmente Subnotificado* 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Ocorrência Contabilizada no Banco de Dados! 

*Em alguns casos, a difusão da ocorrência é feita via aplicativo de mensagens Whatsapp e ou outras redes 

sociais e, deste modo, chegam ao conhecimento do setor de vitimização da SSI, que registra a ocorrência e 

solicita um levantamento de dados detalhado, tanto da unidade do policial, quanto da unidade do local da 

ocorrência. 

 

 

Mesmo havendo o acionamento da PM para a ocorrência, nem todas as 

ocorrências são comunicadas e/ou computadas pelo setor de planejamento operacional 

(P/3), do batalhão da área em que ocorreu o caso de tentativa de suicídio.  
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Se a P/3, que é a seção responsável pelo acompanhamento das ocorrências no 

batalhão da PM, computou a ocorrência e repassou para o setor de inteligência e 

assessoramento da unidade (P/2), o policial escalado para o repasse da informação 

pode não digitar ou repassar a ocorrência para a Sala de Situação da SSI, via e-mail, 

para ser adicionada ao Sumário de Informações do dia (Suminfo), subnotificando-a.  

Caso o e-mail tenha sido enviado para a SSI, pode acontecer de a equipe de 

serviço escalada no dia não conseguir visualizar a ocorrência na caixa de entrada,, pois 

a mesma pode cair na caixa de spam ou lixeira, perdendo-a, do mesmo jeito.  

Somado a isso, vale destacar que as ocorrências que devem ser relatadas no 

Suminfo são apenas as chamadas ocorrências de vulto. Este tipo de relato está 

relacionado as ocorrências em que policiais militares estiveram envolvidos e que são 

importantes para a PMERJ e para a SSI, tais quais: prisões; apreensões (especialmente 

de armas e drogas); policiais mortos e feridos; confrontos armados envolvendo 

policiais; operações policiais; e graves problemas envolvendo policiais da unidade. 

Contudo, a análise da ocorrência ser, ou não, de vulto acaba passando pelo critério do 

agente. Como o suicídio e a tentativa de suicídio nunca foram assuntos valorizados 

pela corporação, acaba não havendo o devido acompanhamento, bem como, relato 

destes tipos episódios e, consequentemente, ocorrendo a não inserção no Suminfo.   

Outro fato que contribui para o fenômeno das subnotificações é o grande fluxo 

de ocorrências diárias que chegam a Sala de Situação da SSI, uma média de 700/dia. 

Desta forma, as relacionadas com o fenômeno do suicídio podem ser ignoradas pelos 

policiais responsáveis por alimentar o Suminfo, pois, conforme destacamos acima, o 

tema não é um foco de demandas e de exploração. Assim, os diversos gargalos 

informacionais, juntamente com o sistema de retrabalho, marcado por seguidas 

digitações da mesma ocorrência, acabam fazendo com que uma parcela considerável 

de informações a respeito do suicídio e, principalmente, da tentativa de suicídio seja 

perdida. 
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3.1.2.2 Fluxo de subnotificações de suicídios de policiais militares: 

No caso dos suicídios consumados envolvendo policiais militares da PMERJ, a 

maior parte das subnotificações acaba seguindo, de forma geral, dois possíveis 

caminhos distintos.  

O primeiro possível motivo de subnotificação, mas que não é o mais comum, é 

quando a própria unidade tenta, de algum modo, proteger a família do policial militar, 

pois, se for confirmado o suicídio do mesmo, a família acaba perdendo o direito à sua 

pensão. Deste modo, em determinadas situações, ocorrem algumas mudanças de 

cenário e/ou omissão das condições da morte, para mascarar um eventual suicídio, 

tanto no local onde o suicídio foi consumado, quanto no registro da ocorrência na 

delegacia, ou no hospital onde ocorreu a morte.  

O segundo caminho é similar ao caso da tentativa de suicídio, nos quais 

esbarram na ausência de um fluxo informacional efetivo entre a DGS e as suas 

unidades subordinadas, incluindo os hospitais, bem como, nos gargalos informacionais 

que ocorrem entre o registro da ocorrência na unidade em que o policial faz parte, ou 

no batalhão em que foi solicitado o apoio da viatura, e a Subsecretaria de Inteligência 

da SEPM, que é a unidade que faz o controle estatístico mais efetivo a respeito dos 

casos de suicídio e suas variáveis.  

Conforme destacado anteriormente, a falta de valorização do fenômeno do 

suicídio faz com que este tipo de evento não seja considerado, em determinados casos, 

uma Ocorrência de Vulto, não sendo, com isso, informado a SSI e, consequentemente, 

inserido no Suminfo. Dentro deste panorama ocorre, também, a perda da informação 

em algum dos gargalos informacionais já expostos.  

Entretanto, apesar de todos estes problemas, ainda sim, podemos constatar um 

relevante número de casos, que serão explorados no próximo capítulo, demonstrando 

que o fenômeno é recorrente, mesmo com as suas diversas subnotificações, devendo 

ser dada uma maior atenção a ele, não só por parte da Secretaria de Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, como também do Governo do Estado e da sociedade 

fluminense. Vale destacar que a SSI vem, aos poucos, desde 2019, através do setor de 

vitimização policial, intensificando o acompanhamento de casos de suicídio, o que 

ajuda a diminuir a subnotificação de ocorrências. 
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3.1.3 Da falta de colaboração dos setores de saúde da corporação  

Foram realizadas duas visitas ao Núcleo Central de Psicologia da PMERJ, 

localizado no Quartel General (QG), no intuito de serem obtidos dados ligados ao 

suicídio consumado e ao suicídio tentado na corporação. A primeira foi realizada no 

dia 15 de julho de 2020, por volta das 12 horas. A segunda, no dia 23 de julho, por 

volta das 11 horas.  

Na primeira ocasião, as oficiais-psicólogas do setor alegaram que o controle 

destes dados não era feito por eles, se limitando a afirmar que poderíamos 

confeccionar um e-mail com algumas das nossas dúvidas. Enviamos um e-mail para o 

endereço eletrônico elencado pelas oficiais, por volta das 17 horas, que não foi 

respondido por nenhum membro da unidade. Na segunda diligência, conversamos com 

outra oficial psicóloga, que confirmou não haver nenhum tipo de controle estatístico e 

ou acompanhamento de policiais que tentaram ou consumaram o suicídio. 

Questionamos se haveria a possibilidades buscarem responder o e-mail enviado no dia 

15. A profissional nos passou que os responsáveis buscariam responder, o que, 

entretanto, nunca aconteceu. As visitas duraram cerca de 30 minutos. 

Uma terceira diligência foi feita na DGS, também localizada no QG, quatro 

meses após a primeira visita, no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 10 horas e 

30 minutos. Os servidores da diretoria de saúde informaram que não havia um 

acompanhamento de suicídios e ou tentativas de suicídio. Segundo os policiais lotados 

na unidade, este acompanhamento estaria sendo feito pelo Núcleo Central de 

Psicologia da PMERJ (o que evidenciou e confirmou que a área de saúde da PMERJ 

estava totalmente alienada a respeito do fenômeno do suicídio da corporação). Desta 

forma, este pesquisador foi direcionado ao oficial chefe do NUCPSI que, via 

telefonema, afirmou que os dados não eram processados pela unidade. A visita durou 

aproximadamente 20 minutos. Deste modo, sem conseguir qualquer direcionamento e 

ou auxílio mais concreto, encerramos nossas tentativas de levantamento de dados junto 

aos setores de saúde e de psicologia da PMERJ. 

Este pesquisador fez uma consulta com uma policial e colaboradora desta 

pesquisa, que trabalha há mais de vinte anos na emergência do HCPM, no dia 10 de 

abril de 2021, às 18 horas e 15 minutos. A policial militar confirmou que não existe 
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um fluxo de dados entre o HCPM, a DGS e o Núcleo Central de Psicologia da SEPM 

(NUCPSI), quando o assunto é suicídio e tentativa de suicídio. A policial destacou que 

não há o devido acompanhamento destes casos por parte do Hospital, bem como dos 

membros do Setor de Psicologia e da corporação, de maneira geral. A conversa com a 

colaboradora durou cerca de 20 minutos. 

Assim, após diligências frustradas e relatos de servidores dos setores, 

verificamos que o assunto é negligenciado pela PMERJ, especialmente pelos órgãos 

que deveriam realizar o acompanhamento dos policiais militares que se envolveram 

em casos relacionados ao autoextermínio. Não há. Do mesmo modo, auxílio aos 

familiares diretos dos policiais que consumaram o suicídio, especialmente os seus 

dependentes que, de alguma forma, acabam ficando extremamente afetados com este 

tipo de 9drama familiar.       

 

3.2 As notas de campo e as observações a respeito das barreiras existentes entre 

os policiais militares e os pesquisadores: um olhar autoetnográfico 

Por apresentarmos certa experiência na corporação, mais de 11 anos, 

ocupando, atualmente, o posto de capitão, conseguimos captar alguns anseios e 

demandas que os muitos policiais militares apresentam, mas que membros de fora 

desta instituição policial militar não conseguiriam enxergar. Somando as duas 

diligências realizadas no Núcleo de Psicologia da PMERJ, bem como as entrevistas, 

tivemos um total de 22 páginas de anotações. Todas as anotações foram feitas em um 

caderno específico, no formato de rascunho, tendo em vista que os dados serviriam 

para alimentar a planilha de controle de conteúdo.  

É histórica, e muito latente, a barreira existente entre os policiais militares e 

pessoas de instituições acadêmicas, em especial, indivíduos pertencentes a 

universidades, principalmente federais e estaduais, o que torna esta questão mais um 

tabu institucional. Esta barreira cria um verdadeiro ponto de inflexão na PM do Rio de 

Janeiro, dificultando o diálogo entre instituições de ensino e a PMERJ. Desta maneira, 

o alcance dos pesquisadores externos acaba ficando extremamente limitado. Até 

mesmo policiais militares envolvidos em pesquisas acadêmicas acabam sendo afetados 

diretamente por esta questão.   
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Entretanto, estas tradicionais barreiras acabaram sendo atenuadas devido ao 

fato deste pesquisador ser policial militar, apesar do mesmo ser oficial intermediário 

(Capitão PM), que já cria outra linha limitadora, principalmente por conta da 

hierarquia. Porém, esta limitação é muito menor do que o bloqueio que os policiais 

possuem com pesquisadores de órgãos externos e/ou de instituições de ensino 

“extramuros”. 

Comumente, boa parte dos policiais militares acaba se referindo 

pejorativamente aos membros pertencentes ao mundo acadêmico como 

“interesseiros”, “oportunistas”, “usuários de drogas”, entre outros termos, de forma 

generalizada, sejam professores, pesquisadores, ou estudantes, encarando-os como 

rivais e ou pessoas que querem utilizar a instituição para proveitos próprios. Assim, 

muitas pesquisas realizadas por agentes externos têm, evidentemente, alcance e 

profundidade bem limitados.  

Conforme mencionado acima, estas imagens pré-concebidas, ou tabus, acabam 

sendo mitigados quando as pesquisas são realizadas por policiais militares. Por isso, é 

muito importante que haja o estímulo a pesquisas feitas pelos próprios membros da 

instituição, que conseguiriam resultados muito mais naturais e fiéis aos fenômenos 

intramuros analisados. No caso do suicídio, que já possui os seus próprios tabus e 

barreiras, a necessidade deste fenômeno ser estudado por agentes orgânicos da PMERJ 

acaba sendo ainda mais imperiosa.   

Porém, vale frisar, este estigma inferido por policiais militares a membros do 

mundo acadêmico não torna inviável a realização de pesquisas por estes indivíduos na 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele só dificulta, em muitas ocasiões, o 

aprofundamento de um determinado fenômeno, podendo gerar resultados artificiais 

e/ou equivocados, não correspondendo, consequentemente, com a realidade. 

 

3.3 As entrevistas: a dor que os relatórios não revelam 

Seguindo as propostas metodológicas da chamada Psicologia Concreta de 

Politzer (1998), focamos a nossa linha de pesquisa nos relatos reais de indivíduos 

envolvidos.  
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Neste caso, buscamos narrativas de policiais militares da ativa da PMERJ, que 

tentaram tirar a sua própria vida, mas que não obtiveram êxito, além de policiais 

militares que trabalharam diretamente com policiais que tentaram ou consumaram o 

suicídio, preferencialmente seus chefes e superiores hierárquicos.  

Destaca-se que nem todos os casos foram registrados de maneira oficial, tendo 

em vista a corrente subnotificação de casos de suicídio e, sobretudo, de tentativas de 

suicídio, na PMERJ. Para que contemplássemos os casos subnotificados, buscamos o 

contato pessoal com o policial, após tomarmos ciência por meio de outros na unidade 

do mesmo (técnica bola de neve de coleta de dados) pelas redes sociais. 

Apesar de termos um considerável repertório de informações, obtidas por meio 

das estatísticas e do acesso ao Suminfo, fornecidos pela SSI, precisávamos de maiores 

detalhes a respeito deste fenômeno, o qual é tão pouco explorado na PMERJ. 

Escolhemos, desta forma, obter relatos diretos de policiais militares da ativa 

envolvidos em casos de tentativa de suicídio.  

Em um primeiro momento, procuramos oficiais do setor de psicologia da 

corporação que possuíssem experiência com policiais que tentaram o suicídio, no 

intuito de saber qual seria a melhor maneira de colher estes relatos. No Núcleo Central 

de Psicologia, localizado no Quartel General da PMERJ (QG), não conseguimos 

nenhuma ajuda e/ou informação.  

Após contatos com oficiais dispostos a nos ajudar, conseguimos contatar uma 

oficial-psicóloga com experiência na área, lotada no Batalhão de Operações Especiais 

(BOPE), que nos informou que, além de não haver problemas em entrevistar policiais 

envolvidos em casos de suicídio, as entrevistas os ajudariam a expor sentimentos e 

pensamentos, auxiliando-os na superação do fatídico acontecimento.    

  

3.3.1 A construção do roteiro de entrevista 

Realizar uma entrevista com um desconhecido, que se encontra em uma 

situação psicológica extremamente delicada e que, acima disso, está vivendo em um 

momento de isolamento social, não é uma tarefa fácil. Deste modo, o caminho mais 

prático e seguro seria realizar entrevistas abertas, beirando a informalidade, no intuito 

de diminuir a carga emocional vivenciada, além do estabelecimento de uma ligação 
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empática, o chamado rapport (Fisher e Geilseman, 1992; Paulo et al. 2013; 2014), nas 

quais, em determinados momentos, foram utilizadas gírias e palavras informais, 

levando a entrevista na forma de um bate-papo para entendimento e resolução de um 

problema. Contudo, durante a conversa, buscamos explorar determinados pont.os, 

baseados em categorias e subcategorias, delineadas antecipadamente por nós, e que 

consideramos como os pontos mais importantes durante o nosso levantamento do 

referencial teórico, além de perguntas basilares, como idade, graduação, condição 

sanitária e tempo de PMERJ.     

Desta maneira, podemos citar duas categorias principais: i) Fatores Causadores 

do Problema; e ii) Fatores Motivacionais e de Superação. Estas duas categorias 

principais não são explicitadas durante a entrevista, sendo introduzidas, naturalmente, 

ao longo do diálogo. 

Tabela 4 – Categorias e Subcategorias buscadas nas entrevistas 

Categoria 

1 Fatores Causadores do Problema 2 Fatores Motivacionais e de Superação 

Subcategoria 

1.a 
Fatores que mais influenciaram na tentativa de 

suicídio 
2.a 

Fatores ligados à recuperação e 

superação do problema 

1.b 
Possíveis vícios e se os mesmos começaram 
antes ou depois do ingresso na PMERJ? 

2.b 

Frase motivacional para outros que 

estejam passando por uma situação 

similar 

1.c 

Problemas psicológicos e se os mesmos 

começaram antes ou depois do ingresso na 

PMERJ? 

    

1.d 
Problemas familiares antes da tentativa de 

autoextermínio? 
    

1.e 
Problemas financeiros antes de tentar dar fim à 

sua vida? 
    

1.f 
Chefia duvidou dos problemas psicológicos e se 

apoiou após o caso do suicídio? 
    

1.g Teve apoio do setor de psicologia da PMERJ?     

1.h Problemas com transferências?     

1.I Premeditou a tentativa de suicídio?     

 

As categorias acima expostas e, principalmente, as subcategorias, foram 

definidas após análises da literatura a respeito do suicídio, sendo estruturadas e melhor 

aplicadas ao longo das entrevistas. Durante as pesquisas de campo, conseguimos 

Elaboração Própria 
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constatar outra subcategoria pouco explorada na literatura a respeito do suicídio entre 

policiais, que foi Acusação ou Envolvimento em Caso de Corrupção e/ou Crimes.  

Dentro destas duas categorias, possuímos subcategorias basilares, introduzidas 

na entrevista de forma natural e fluida. Na categoria de nº 1, denominada “Fatores 

Causadores do Problema”, estão as subcategorias já apontadas na literatura: a) Fatores 

que mais influenciaram na tentativa de suicídio, de acordo com o ponto de vista do 

entrevistado; b) Possíveis vícios e se os mesmos começaram antes ou depois do 

ingresso na PMERJ; c) Problemas psicológicos e se os mesmos começaram antes ou 

depois do ingresso na PMERJ; d) Problemas familiares antes da tentativa de 

autoextermínio; e) Problemas financeiros antes de tentar dar fim à sua vida; f) Se a 

chefia duvidou dos problemas psicológicos e se apoiou após o caso do suicídio; g) Se 

o entrevistado, em algum momento, teve apoio do setor de psicologia da PMERJ; h) 

Problemas com transferências; e i) Se o policial premeditou a tentativa de suicídio.  

Já na categoria de nº 2, denominada por nós como: “Fatores Motivacionais e de 

Superação”, temos as subcategorias: a) Fatores ligados à recuperação e superação do 

problema; e b) Frase motivacional para outros que estejam passando por uma situação 

similar. Aplicadas no final das entrevistas, esta categoria, representada por estas duas 

subcategorias básicas, foram aplicadas no intuito de entendermos quais foram os 

principais fatores motivacionais para o policial militar não tentar cometer o suicídio, 

reforçando o entendimento a respeito dos fatores ligados ao suicídio, assim como os 

pontos mais importantes na prevenção e na posvenção ao suicídio destes casos.  

Durante as entrevistas, buscamos perseguir a seguinte estrutura: i) perguntas de 

controle: graduação, tempo de PMERJ, idade, residência, etc; ii) descrição dos fatores 

pessoais que, na visão do entrevistado, mais influenciaram na tentativa de suicídio; iii) 

se possuía vícios (antes ou depois de entrar na PM), com descrição, caso haja. iv) se 

possuí problemas psicológicos (antes ou depois de entrar na PM), com descrição, caso 

haja; v) se tinha problemas familiares; vi) se tinha problemas financeiros; vii) se a 

chefia duvidou dos problemas psicológicos e se apoiou após o caso do suicídio; viii) se 

teve apoio do setor de psicologia da PM; ix) se premeditou o suicídio; x) quais foram 

os fatores que mais motivaram o policial a sair da situação na qual ele se encontrava; 

xi) expor uma frase motivacional para outros que estejam passando por uma situação 

parecida.  
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De acordo com o andamento da entrevista, determinadas questões foram 

inseridas como, por exemplo, o meio utilizado na tentativa de suicídio, como foi o 

atendimento na unidade hospitalar, pessoas relevantes para a recuperação, fatores 

profissionais e institucionais mais relevantes para os problemas vivenciados, entre 

outras questões.  

 

3.3.2 O trabalho de campo 

Com as categorias e subcategorias delineadas, precisávamos escolher um perfil 

dos policiais militares que iriamos entrevistar, no intuito de delimitar melhor o grupo. 

Deste modo, decidimos analisar os dados disponibilizados pela SSI, em busca de um 

perfil basilar.   

Após analisarmos todos os dados disponíveis, traçamos um perfil de risco 

padrão, que coincidiu com o perfil geral apontado pela literatura que versa sobre o 

tema do suicídio entre policiais militares, como nos trabalhos de Miranda (2016), 

Pereira (2015) e Violanti (1993).  

Com base nestas informações, demos preferência em analisar os casos de 

policiais que possuíam, no momento da tentativa de suicídio, este perfil de risco 

padrão, independente do sexo. Estas análises e o perfil padrão serão explorados com 

maior riqueza de detalhes no próximo capítulo.  

Baseados na proposta de análise de fatos concretos de Politzer (1998), 

solicitamos aos policiais que tinham atentado contra a sua própria vida, que 

concordaram em participar das entrevistas, as seguintes temáticas gerais: i) descrições 

das situações motivadoras; ii) como os mesmos conseguiram superar, ou não, estes 

problemas-chave; e iii) qual a sua percepção do fenômeno.  

Aos militares que trabalharam com um policial que tentou o suicídio, 

solicitamos as seguintes estruturas gerais: i) descrições de como o mesmo encarou a 

situação; qual sua percepção do fenômeno; e ii) como, segundo sua visão, outros 

policiais de sua unidade encararam o fato.  

Em todas as entrevistas buscamos realizar perguntas de controle, como posto 

ou graduação, idade e tempo de serviço na Polícia Militar (caso o entrevistado seja 
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policial militar) e a idade. Caso o entrevistado seja parente, ou amigo do policial, 

buscamos entender o tipo e o tempo de relação com o policial militar.  

O roteiro aberto permitiu que os entrevistados conduzissem o andamento da 

entrevista, expondo seus maiores anseios, percepções e problemas. A aplicação deste 

instrumento de obtenção de dados teve uma média de vinte e cinco minutos por 

entrevistado, no caso de policiais que tentaram cometer um autoextermínio e cinco 

minutos no caso dos amigos, chefes e colegas de trabalho dos mesmos.  

O número de entrevistados não foi pré-definido anteriormente por nós, pois tal 

número dependia da vontade de participar, principalmente por parte dos policiais que 

atentaram contra as suas próprias vidas, bem como do êxito no contato com possíveis 

participantes. Os dados de quem são os policiais foram obtidos através da Planilha de 

Suicídios e Tentativas de Suicídio, fornecida pelo Setor de Vitimização Policial da 

Subsecretaria de Inteligência.   

Ao ser constatado quem é o policial que tentou cometer suicídio, o telefone 

para contato inicial foi obtido através de ligações telefônicas e/ou conversas pessoais, 

feitas com policiais das unidades nas quais o policial que tentou o autoextermínio 

estava lotado, na data da ocorrência. Foi priorizado o contato com os chefes, ou 

policiais que trabalhavam com o mesmo, diretamente, na época do fato. 

Como critérios de escolha, demos preferência ao contato com policiais que 

tentaram cometer suicídio nos últimos três anos (2018, 2019 e 2020), tendo em vista 

que ficaria mais fácil conseguir localizar quem eram os seus chefes, bem como, 

resgatar memórias do período, principalmente por parte dos envolvidos indiretamente 

(chefes e/ou policiais que trabalhavam junto com o policial que tentou suicídio).  

Em muitos casos, os policiais se sentiram mais à vontade em conceder uma 

entrevista através de ligação telefônica, pois os mesmos não se sentiam confortáveis 

em realizar uma chamada de vídeo e/ou não sabiam utilizar as ferramentas de vídeo 

conferência, acima listadas. Este panorama é reforçado pelo tabu que envolve os casos 

de suicídio, destacado por diversos estudos, já citados anteriormente, como, por 

exemplo, os estudos de Miranda (2012; 2016), Miranda e Guimarães (2016), além dos 

periódicos da OPAS (2018) e da OMS (2019), questão esta presente não só na 

sociedade em si e, sobretudo, nas instituições policiais. 
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Priorizamos um contato prévio com chefes dos policiais que atentaram contra 

as suas vidas, na maioria oficiais PM, nos quais tínhamos certo grau de proximidade, 

tendo em vista que, como o assunto é um tabu institucional, ele é tratado com muitas 

barreiras. A preferência por possuirmos um conhecimento prévio e certo contato com 

o chefe do policial se acentuou e tal escolha se demonstrou como certa após 

realizarmos alguns contatos com diferentes oficiais que não tínhamos um 

conhecimento pessoal prévio e que simplesmente não quiseram contribuir com um 

relato para a pesquisa, além de não ajudarem na obtenção do contato do militar que 

tentou tirar a sua própria vida. 

Para uma entrevista mais fluida e natural, realizamos procedimentos e 

perguntas adequadamente empregados para o estabelecimento de rapport, 

possibilitando, desta maneira, um estado de maior tranquilidade do entrevistado, 

facilitando, da mesma forma, o acesso às memórias e emoções experienciadas, 

buscando diminuir a carga emocional vivenciada através das lembranças, bem como, a 

construção de uma linha de base comportamental e emocional do entrevistado. (Fisher 

e Geilseman, 1992; Paulo et al. 2013; 2014).  

Em episódios de policiais militares em condições psicológicas mais frágeis, 

como no caso de policiais que realizaram tentativas de suicídio seguidas e recentes, 

foram aplicadas entrevistas abertas com um caráter mais informal, sem deixarmos de 

buscar os dados-alvo mais importantes, categorizados pela literatura. Como tratamos 

de lembranças que podiam trazer fortes traumas e recordações à tona, buscamos criar 

condições mais amenas e descerimoniosas, utilizando ferramentas de entrevista menos 

invasivas para, com isso, mantermos a estabilidade psicoemocional do entrevistado. 

O método mais utilizado nas entrevistas foi a chamada telefônica, gravada 

através do Aplicativo Cube ACR, tendo em vista a grande resistência dos participantes 

do estudo em utilizarem outros meios de contato, principalmente através de vídeo. 

Houve um caso em que o aplicativo Cube ACR apresentou uma falha, não gravando a 

conversa. Contudo, como medida de contingência, procuramos realizar anotações 

durante cada entrevista, bem como realizamos o preenchimento de uma planilha com 

informações-chave obtidas no relato, não sendo perdido, consequentemente, o 

conteúdo central passado pelo entrevistado. 
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Nos casos de chamadas de vídeo, utilizamos as chamadas de vídeo do 

aplicativo WhatsApp, gravando o áudio através do aplicativo Smart Recorder. Nas 

poucas entrevistas realizadas pessoalmente, tendo em vista o contexto de pandemia, 

utilizamos, do mesmo modo, o aplicativo Smart Recorder para gravar as falas dos 

participantes. Vale destacar que, antes de participar da entrevista, solicitamos a 

autorização de gravação, bem como, destacamos o sigilo da identidade do participante.        

Foi realizado um contato pretérito com cada entrevistado, no intuito de explicar 

a origem deste pesquisador (oficial da PM, lotado na Subsecretaria de Inteligência e 

auxiliar do setor de vitimização policial), as intenções e os objetivos do trabalho 

acadêmico, além da solicitação de participação na pesquisa, através de uma entrevista 

aberta, focada no relato de sua experiência, condições físicas, psicológicas e sociais, 

bem como, as situações vividas no momento da tentativa de suicídio. 

Conforme orientado pelos profissionais do setor de psicologia da PMERJ, a 

rememoração dos episódios de suicídio não seria prejudicial para o policial, podendo 

ser, inclusive, extremamente positivo e salutar. A atenção dada ao indivíduo envolvido 

em uma ocorrência de tentativa de suicídio, bem como a chance do mesmo ser ouvido, 

podem fazer com que ele não atente mais contra a sua vida (Beck et al.,1997; Botega, 

2014).  

Por sua vez, Fukumitsu e Kovács (2016, p.10), entre as conclusões de seu 

estudo, apontaram para a importância de se ouvir pessoas envolvidas em casos de 

suicídio, em especial, filhos, familiares e amigos, destacando que: “Os benefícios 

desta pesquisa se mostram no acolhimento e na escuta recebidos pelos enlutados ao 

compartilhar suas vivências.”.  

Reforçando tais hipóteses, uma entrevistada, que atentou contra a sua vida no 

ano de 2019, entrou em contato conosco de forma espontânea, agradecendo a 

oportunidade de ter contribuído para a entrevista, afirmando ter se sentido muito 

melhor, após partilhar o seu relato e a sua vivência, principalmente pelo fato da mesma 

ter exposto alguns sentimentos negativos que ainda nutria, mesmo após mais de um 

ano de sua fatídica ocorrência. 
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3.3.2.1 Os corações ainda fechados: a coleta de dados trucados 

A coleta dos dados não foi fácil; de fato, ter acesso aos sujeitos da pesquisa, 

convidá-los a participar e, principalmente, revisitar os fatos foi dolorido e difícil, para 

eles e para mim. 

Por conta das fortes emoções e dificuldades em lidar com as sequelas de uma 

tentativa de suicídio frustrada, em determinados casos, houve muita resistência por 

parte dos entrevistados. Por diversas vezes, realizamos seguidos contatos com alguns 

deles, geralmente com a espera de, ao menos, duas semanas de intervalo entre um 

contato sem êxito e o próximo, sempre tentando não atuar de forma invasiva e 

inconveniente. Houve um caso, em especial, no qual o policial, que havia tentado 

cometer o suicídio há cerca de três meses, concordou apenas em enviar-nos um breve 

relato por meio de áudio e texto, via aplicativo WhatsApp.  

Houve, também os casos de uma tenente e um soldado, que não quiseram 

enviar os seus relatos, tendo em vista que os eventos de tentativa de suicídio tinham 

sido muito traumáticos para eles. Entretanto, conseguimos levantar dois relatos de 

apoio; assim, resgatamos a dinâmica e as histórias que permearam os fatos. 

O primeiro relato foi colhido com o marido da oficial, que também é policial 

militar e que trabalhava conosco, e que aquiesceu em contribuir com o seu 

relato e vivência de toda a situação. Já segundo relato foi colhido com uma 

policial, que era superior hierárquica do soldado em questão e que trabalhara 

diretamente com o mesmo.  

Por meio destas diversas estratégias conseguimos enriquecer o entendimento 

acerca dos fatores diretos e indiretos, relacionados ao fenômeno do suicídio na 

PMERJ.  

   

3.3.3 Do levantamento prévio de informações junto aos chefes  

Antes das entrevistas com os policiais militares ocupantes de cargos de 

execução (praças) que tentaram cometer o suicídio, solicitamos um breve relato a 

respeito do panorama situacional, psicológico, emocional e administrativo, junto aos 

seus chefes, ou superiores hierárquicos, que em sua maioria foi de oficiais da PMERJ. 
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No caso dos oficiais que tentaram tirar a própria vida, foi feito um contato direto com 

os mesmos. 

Na maior parte dos casos de chefes ou superiores hierárquicos, foram feitas 

breves entrevistas abertas, com um caráter menos informal, objetivando colher 

informações específicas, relacionadas ao subordinado, com uma média de apenas 

cinco minutos cada. Não foi utilizado nenhum roteiro de entrevista, apenas nos 

identificamos, explicamos a motivação acadêmica do contato, bem como o seu 

objetivo, e se tinha condições e disponibilidade de contribuir com o trabalho 

acadêmico.  

Nestas entrevistas prévias com os chefes que aceitaram contribuir e participar, 

buscamos realizar perguntas para um maior aprofundamento e entendimento de 

determinadas situações-chave, que poderiam contribuir com a análise da situação de 

cada policial, como, por exemplo, questionamentos de possíveis casos de corrupção, 

envolvimento em crimes e/ou transgressões, praticados pelo subordinado em questão, 

que teriam ocorrido antes dos episódios de tentativa de suicídio. Além disso, 

solicitamos um relato informal a respeito da condição psicoemocional atual e pretérita 

do PM, na visão do chefe. Gravamos estas entrevistas através do aplicativo Smart 

Recorder, sendo a maioria delas feita por telefone. 

Tais questões dificilmente seriam levantadas na entrevista com o policial que 

tentou suicídio sem causar desconforto, resistência e antipatia, por parte do policial, 

podendo prejudicar o andamento da entrevista, caso sejam levantadas ou perguntadas 

pelo entrevistador e, dependendo do fato, poderiam até encerrar a mesma.    

 

3.4 Por uma ética na pesquisa 

Percebemos uma grande fragilidade psicológica dos entrevistados, 

principalmente dos que tentaram cometer o suicídio. Até mesmo os policiais que 

tiveram contato com algum policial que tentou se matar apresentaram, de alguma 

forma, algum tipo de “cicatriz” daquele fato. Desta forma, nas descrições e exposições 

dos relatos colhidos em campo, buscamos eliminar qualquer tipo de trecho que 

pudesse identificar quem seria o policial militar em tela.  
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Foram eliminados nomes, locais, testemunhas, unidades, postos ou graduações 

específicas, entre outros pontos particulares. Ao descrevermos os relatos, 

identificamos apenas se o policial militar era praça ou oficial e se era do sexo feminino 

ou masculino. Assim, exploramos apenas o conteúdo do relato do entrevistado, 

mantendo o caráter científico da extração do dado, de maneira ética e preservacionista.     

 

3.5 Tratamento dos dados 

O processo de análise dos dados obtidos nas entrevistas foi, basicamente, 

realizado por via da Análise de Discurso, arranjando, esquematicamente, as 

informações obtidas por meio delas. Utilizamos organogramas e planilhas como 

ferramentas de suporte e organização dos elementos obtidos durante as entrevistas. Os 

relatos obtidos durante as entrevistas foram salvos em pastas específicas, em formato 

Word, guardados juntamente com o áudio do relato.   

 

3.5.1 Análise das notas de campo e entrevista 

Durante as entrevistas, anotamos nuances percebidas no discurso dos 

entrevistados, assim como conteúdos que observamos serem importantes e carregados 

de emoções. Logo após cada entrevista, buscamos preencher a planilha de organização 

de conteúdo, na qual já tinham apontadas as categorias e subcategorias expostas no 

item 3.3.1 deste capítulo, para não perdermos informações, pontos e peculiaridades 

importantes relatadas. Em seguida, após transcrevermos todo o áudio da entrevista 

realizada, voltamos para a planilha e completamos outros pontos não destacados e 

captados no primeiro momento. 

Os relatos obtidos e que não obtivemos um áudio, seja por motivos técnicos, ou 

por termos tido condições no momento, buscamos, acessar quase que 

instantaneamente a planilha de organização de conteúdo, para que não fosse perdida 

nenhuma informação-chave.    

As notas de campo, tanto das visitas, percepções e ideias, quanto as notas 

tomadas nas entrevistas foram analisadas e inseridas neste trabalho. Muitas delas 

serviram para reforçar aspetos já percebidos por nós e que precisavam ser 
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confirmados, como a negligência do fenômeno do suicídio entre os seus membros, por 

parte da PMERJ, emoções que reforçavam o discurso do entrevistado, assim como 

ideias que surgiam ao longo de cada entrevista e diligência.  

 

3.5.2 Transcrição das entrevistas 

Não foi utilizado nenhum tipo de aplicativo de transcrição de áudio. 

Transcrevemos manualmente todos os áudios obtidos por meio das entrevistas, em 

documento no formato Word, no intuito de não perdermos qualquer detalhe. Com isso, 

conseguimos adicionar no documento as observações pertinentes, os apontamentos dos 

trechos de maior importância, destaques de ideias por trás do conteúdo passado pelo 

entrevistado, de acordo com a nossa percepção, além de rememoração da entrevista 

em si. 

Junto a isso, esta transcrição manual nos ajudou a revisar e preencher, de forma 

mais assertiva, as células da planilha de controle de conteúdo, com as categorias e 

subcategorias mais importantes, já mencionadas neste capítulo, nos auxiliando a 

rememorar a entrevista, revisar e preencher a planilha, bem como montar paralelos 

com a literatura que explora o tema.       

 

3.6 Validação da pesquisa 

Dos 20 (vinte) entrevistados, utilizamos diretamente o trecho da entrevista de 

09 (nove) deles. Após a transcrição do relato, assim como a inserção do trecho 

escolhido por nós, entramos em contato com cada um, repassando a parte transcrita, 

bem como a leitura feita por nós a respeito de sua declaração. Conseguimos um 

contato exitoso com 08 (oito) dos 09 (nove) policiais militares participantes. Todos 

confirmaram que a mensagem passada por eles estava descrita de maneira correta e 

que a intenção por trás das palavras havia sido bem desenvolvida. O único policial que 

não conseguimos contato possivelmente mudou de telefone e, deste modo, não 

conseguimos realizar a confirmação do relato transcrito.  

Transcrevemos um total de 18 (dezoito) relatos nesta pesquisa. Em alguns 

casos, transcrevemos diretamente dois ou três trechos distintos da mesma entrevista 
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realizada com o policial militar, tendo em vista a riqueza de detalhes e a pertinência 

dos comentários.  

Além disso, prometemos para todos os participantes que, após concluído e 

apresentado, este trabalho acadêmico seria enviado para cada um deles.  

  

3.7 A saída de campo 

Se a entrada no campo apresentou as diversas dificuldades, a saída de campo 

foi mais simples e satisfatória, pois ela cumpre com um dos objetivos principais deste 

trabalho, que é a instrução e a exposição de um problema negligenciado.  

Ao alinhamos as entrevistas com os policiais-alvo, nos comprometemos a 

enviar este estudo finalizado a cada um, no intuito de evidenciar que o relato dado por 

eles teve relevância acadêmica e que mantivemos o sigilo de suas identidades.  

Esta pesquisa ainda será enviada ao Subsecretário de Inteligência da SEPM, 

pois o mesmo nos autorizou a utilizar determinados dados, demonstrando, do mesmo 

modo, que o seu apoio teve fundamental importância no êxito do trabalho, assim como 

as identidades e qualificações dos policiais resguardadas. 

Além disso, na PMERJ é de praxe a apresentação do trabalho de conclusão de 

curso de mestrado ao Estado Maior da corporação. Desta maneira, possivelmente 

iremos expor os resultados desta dissertação ao alto escalão da Secretaria de Polícia 

Militar fluminense, gerando um efeito educativo a respeito do fenômeno do suicídio 

entre policiais militares, o que pode facilitar a elaboração de ações internas para a 

prevenção e a posvenção do suicídio.   
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4. REVELAÇÕES DO CAMPO 

 

4.1 Suicídios no corpo PMERJ: repensando os dados 

Neste primeiro momento, levantamos dados a respeito do suicídio e da 

tentativa de suicídio da população, em geral, no Estado do Rio de Janeiro, bem como 

de policiais militares do estado, com a finalidade de evidenciar que a profissão policial 

militar é um fator de risco ao suicídio, elevando, consequentemente, a chance de a 

pessoa atentar contra a sua própria vida.  

A fonte de levantamento de dados para os casos de suicídio consumado da 

população em geral foi o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), disponível no 

site DATASUS Tabnet, do Ministério da Saúde. Neste site são compiladas as 

informações relacionadas a todos os tipos de mortes no Brasil. Os dados estatísticos 

sobre o suicídio estão disponíveis no campo “Óbitos por Causas Externas”, seguido da 

opção “Lesões Autoprovocadas Voluntariamente”, cujas categorias abarcam as 

classificações CID-10: X60 até CID-10: X84, englobando, desta forma, tanto as 

ocorrências de autointoxicação, quanto as de autolesão.  

É possível refinar estas informações, buscando variáveis como: formas das 

autolesões; ano; estado e município da ocorrência; faixa etária da vítima; entre outras 

opções; sendo disponibilizada uma planilha online pelo MS, na qual o usuário 

consegue filtrar e escolher a organização dos dados expostos, de acordo com seu 

interesse e conveniência.  

Como destacado em capítulos anteriores, o acesso às informações acerca do 

suicídio de policiais militares, além dos dados estatísticos relacionados aos suicídios 

tentados e consumados da PMERJ, só foram obtidos por conta do pesquisador estar 

lotado na Subsecretaria de Inteligência, agência central do Sistema de Inteligência da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (SIPMERJ). As informações deste assunto 

possuem caráter sigiloso e a permissão para a extração e exploração foi dada pelo 

Subsecretário de Inteligência da corporação. A autoridade permitiu a utilização de tais 

dados neste trabalho acadêmico desde que seja assegurado o anonimato dos policiais 

militares envolvidos nas ocorrências, exigência essa seguida em sua totalidade. 
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Assim, foram feitas buscas no Sumário de Informações dos últimos cinco anos 

(de 2016 a 2020), no intuito de tentarmos coletar a maior quantidade de dados 

disponíveis nas ocorrências relacionadas à tentativa de suicídio e ao suicídio 

consumado, pois a planilha de controle destas ocorrências, fornecida pelo campo de 

vitimização da SSI, não apresentava todos os dados que buscávamos. A planilha 

oferecida possuía, basicamente, a qualificação do policial, a data da ocorrência, o 

bairro, a unidade de lotação do PM e a forma do suicídio/tentativa.  

Com pesquisas mais aprofundadas, foi possível levantarmos dados relevantes 

para esta pesquisa, que serão explorados a seguir, tais como: i) local da ocorrência (se 

era na residência do policial, no quartel, na rua, etc); ii) arma utilizada; iii) dinâmica 

da ocorrência mais detalhada; iv) forma de socorro prestado ao policial; v) situação 

pretérita que possa ter desencadeado o ato; e vi) observações peculiares de cada caso. 

Desta maneira, conseguimos ter acesso a uma base de dados mais completa, podendo 

ser realizada uma análise mais embasada do fenômeno do suicídio, o que nos permitiu, 

também, buscar aleatoriamente, de maneira mais fácil, o contato de policiais que 

tentaram cometer o suicídio para, assim, contribuírem com seus relatos.  

Em um primeiro momento, para comparações com os dados disponibilizados 

pela SSI/SEPM, foram levantados os dados gerais de todo o Estado do Rio de Janeiro, 

tanto de suicídio, quando de tentativa de suicídio da população fluminense, entre os 

anos de 2016 e 2019.  

 

4.1.1 Levantamento quanto ao sexo dos envolvidos em casos de suicídio e tentativa 

de suicídio:  

Foram realizados levantamentos quanto ao sexo dos cidadãos fluminenses 

envolvidos em ocorrências de Mortes resultantes de Lesões Autoprovocadas 

Voluntariamente (Suicídio), bem como de Lesões oriundas de Violência Interpessoal 

Autoprovocada (Tentativa de Suicídio), entre 2016 e 2019. As Portarias GM/MS nº 

1.271, de 06 de junho de 2014, e nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, que 

estabeleceram que as ocorrências de tentativa de suicídio seriam tratadas como casos 

de comunicação imediata, obrigando os hospitais a comunicarem o evento em até 24h 

após a ocorrência. Desta maneira, foi criada demanda relativa à necessidade de 
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agilidade na comunicação da ocorrência de autoextermínio, diminuindo a 

possibilidade do caso ser subnotificado.    

As análises das diferenças estatísticas entre sexos não serão levantados mais 

profundamente quando formos realizar as comparações com os dados estatísticos da 

PMERJ, tendo em vista que o efetivo da corporação é majoritariamente ocupado por 

homens, sendo as mulheres menos de 10% do total de Policiais Militares. Desta 

maneira, fica difícil dimensionar uma proporção significativa e analisável, nos casos 

de tentativa e consumação de autoextermínio de policiais militares do sexo feminino, 

no Estado do Rio de Janeiro.   

 

4.1.2 Do suicídio consumado entre os anos de 2016 e 2020 na PMERJ: 

 

Ano Total 

Anual 

Ativo Inativo 

2016 6 6 0 

2017 8 5 3 

2018 2 2 0 

2019 10 5 5 

2020 11 6 5 

TOTAL GERAL 37 24 13 

 

 

Na tabela 5, podemos observar os dados estatísticos fornecidos pela SSI 

concernentes ao suicídio consumado de policiais militares ativos e inativos, precedidos 

do total anual, nos últimos cinco anos (2016-2020). Ao analisarmos estes dados, 

notamos que a maioria dos suicídios ocorre entre policiais militares da ativa. Se entre 

policiais militares inativos observamos um total de 13 (treze) suicídios, no período 

analisado, entre policiais militares em atividade observamos um total de 24 (vinte e 

quatro), um índice superior em mais de 84%.  

Elaboração própria. Fonte: SSI/SEPM-RJ (Suminfo) 

 

Tabela 5- Suicídio de Policiais Militares nos últimos 05 anos 
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Entretanto, notaremos mais à frente que o efetivo de inativos vivos da PMERJ 

é cerca de 50% do efetivo de ativos, o que torna o grupo de policiais militares ativos e 

inativos em uma zona de risco aproximada. Contudo, conforme destacado em outros 

tópicos, o alvo central desta pesquisa será a análise do fenômeno entre policiais 

militares da ativa.    

 

Gráfico 1- Suicídio de Policiais Militares da PMERJ (2016-2020) 

      

 

 

Podemos constatar que entre os policiais militares que concretizaram o 

autoextermínio entre 2016 e 2020, grande parte é composta por praças. Do total de 

trinta e sete policiais envolvidos neste tipo de ocorrência, aproximadamente 92% (34 

casos) envolveu policiais ligados à força executora da PMERJ. Dos três casos de 

suicídio perpetrados por policiais que ocupavam o posto de oficial (8%), servidores 

estes pertencentes aos cargos de gestão da corporação, dois deles foram cometidos por 

oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA), quadro este ocupado por praças em 

final de carreira, geralmente com mais de 25 anos de serviço, que ingressam ao 

oficialato através de concurso interno. No período analisado por este trabalho 

acadêmico, apenas um oficial que consumou suicídio era oriundo da Academia de 

24

13

34

3

Ativos Inativos Praça Oficial

Suicídio de Policiais Militares:      
2016-2020

Ativos Inativos Praça Oficial

Elaboração própria. Fonte: SSI/SEPM-RJ (Suminfo) 
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Oficiais da PMERJ, ou seja, apenas um policial militar exerceu, durante toda a 

carreira, funções exclusivas do oficialato.   

Tabela 6- Suicídios PM x População Geral no Estado do Rio de Janeiro (2016-2019) 

 
  PM da Ativa – RJ   População Geral - RJ 

PM/  

População  

Ano 

Efetivo da 

PM- 
Ativo 

Total 

Suicídios 
Taxa/ 

100.000 
População 

(média adotada*) 
Total 

Suicídios 

Taxa/ 

100.000 
Risco 

Relativo 

2016 45.789 6 13 17.000.000 576 3,3 3,93 

2017 44.487 5 11 17.000.000 607 3,5 3,14 

2018 44.020 2 4,5 17.000.000 700 4,1 1,09 

2019 43.881 5 11,7 17.000.000 571 3,3 3,54 

2020 44.336 6 14,2 17.000.000 NI NI X 

Elaboração Própria. Fontes: DATASUS/MS; IBGE; Mapa de Efetivo da PM-1; e Suminfo da 

SSI/SEPM-RJ  

* Média populacional adotada de acordo com análises do IBGE (2020) 

 

Na tabela 6, buscamos demonstrar que, em taxas relativas por 100 mil 

habitantes, o índice de suicídio de policiais militares da ativa, quando comparado com 

o índice da população do Estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 2016 e 2019, é, 

em média, quase três vezes maior. Neste arranjo estatístico, buscamos utilizar uma 

média populacional do Estado do Rio de Janeiro de dezessete milhões de pessoas, 

média essa adotada por nós com base no Levantamento Populacional do IBGE (2020), 

que apontou para uma população estadual de aproximadamente 17.200.000 habitantes. 

Tendo em vista que não há um acompanhamento populacional oficial anual, adotamos, 

deste modo, um valor médio abaixo do valor populacional estimado em 2020. 

Desta maneira, ao compararmos os dados estatísticos fornecidos pelo 

Ministério da Saúde, bem como os fornecidos pela PMERJ, realizando uma 

comparação estatística básica, conseguimos observar que a chance de um policial 

militar em atividade cometer suicídio na PMERJ, no ano de 2016, foi quase quatro 

vezes maior do que a população geral (3,94). Nos anos de 2017 e 2019, a chance de 

um policial militar da ativa de cometer suicídio foi mais de três vezes a da população 

do estado (3,14 e 3,54). No ano de 2018, ano de menor índice de suicídios 

consumados entre os anos analisados, o risco de suicídio entre militares e a população 

fluminense foi aproximadamente o mesmo.  
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Tabela 7- Suicídios PM x População Geral no Estado do Rio de Janeiro  

(2016-2019) 

  Inativo 
PM 

Inativo 

Tx 

100.000 

Risco 

Relativo 

PM Total 
(Ativo + 

Inativo) 

Tx 

100.000 

(Ativo + 
Inativo) 

Risco 

Relativo 

2016 Não obtido 0 0 0 6 8,16 2,47 

2017 25.262 3 11,85 3,3 8 11,44 3,26 

2018 25.510 0 0 0 2 2,86 0,7 

2019 25.709 5 19,45 5,9 10 14,3 4,3 

2020 25.616 6 23,4 NI 12 17,16 X 

 
Elaboração Própria. Fontes: RIOPREVIDÊNCIA-  Relatório de Aposentadoria - 

GPA/CATU (2017-2021) e SSI/SEPM-RJ- Suminfo  

 

Na tabela 7, notamos que nos anos de 2016 e 2018 não foram registradas 

ocorrências de suicídio consumado entre policiais militares inativos, em todo o Estado 

do Rio de Janeiro. Contudo, nos anos onde foram registradas estas ocorrências, 

podemos perceber que a taxa de suicídio/100 mil habitantes acaba sendo muito maior 

do que a taxa da população em geral. A fonte do número de inativos da PMERJ é 

oriunda de Relatórios de Aposentadoria do Rioprevidência, entre os anos de 2017 e 

2021, nos quais são feitas análises a respeito dos aposentados do ano anterior, 

apresentando entre elas o quantitativo de aposentados ainda vivos. 

Nos anos em que houve registro de inativos que consumaram o suicídio, 

podemos observar que a taxa de suicídio a cada 100 mil habitantes é muito maior do 

que a da população geral, com destaque para o ano de 2019, em que a chance de um 

inativo da PMERJ cometer um suicídio é quase seis vezes maior do que um indivíduo 

pertencente a população geral. Se levarmos em conta que no Estado do Rio de Janeiro 

a chance de idosos e aposentados cometerem suicídio é menor do que a população 

mais jovem, dado estatístico esse que será evidenciado mais à frente, tanto na Tabela 

8, quanto no Gráfico 4, o risco relativo de consumação de suicídio, por parte de ex-

integrantes da polícia militar aposentados, parece ser ainda maior. Entretanto, o 

fenômeno do suicídio entre inativos não será o foco deste trabalho acadêmico, sendo 

realizadas apenas algumas comparações estatísticas, que podem contribuir para 

pesquisas e estudos futuros.      
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Fontes: Ministério da Saúde/DATASUS; RIOPREVIDÊNCIA- Relatório de Aposentadoria - 

GPA/CATU (2017-2021); e SSI/SEPM-RJ (Suminfo- 2016-2020) 

 

 Ao analisarmos o gráfico acima, que levou em conta os casos de 

autoextermínio entre policiais militares da ativa, juntamente com policiais militares 

aposentados, podemos mensurar que o risco relativo chegou a mais de quatro vezes, 

no ano de 2019, ficando, contudo, abaixo da população fluminense no ano de 2018.    

 

Gráfico 3- Idade de Policiais Militares da Ativa que cometeram Suicídio na 

PMERJ (2016-2020) 

 

 

Ao analisarmos o gráfico acima, observamos que as faixas de idade entre 25 e 

29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos e 40 a 44 anos possuem a mesma quantidade de 
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Elaboração própria. Fonte: SSI/SEPM-RJ (Suminfo) 
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policiais envolvidos em casos de autoextermínio. A média. de idade entre todos os 

policiais militares da ativa que cometeram suicídio, entre os anos de 2016 e 2020, é de 

36 anos de idade. Ao combinarmos tais dados, com os dados expostos no gráfico 11, 

que apontam para o tempo de serviço na ativa dos policiais que tiraram as suas vidas, 

explorado mais a frente, grande parte destes militares está na primeira metade da 

carreira, ou seja, menos de 15 anos de PMERJ (87,5%).  

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

Elaboração Própria. Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 

Elaboração própria. Fonte: SSI/SEPM-RJ (Suminfo) 

 

Tabela 8- Faixas etárias de suicídios- População geral do Estado do RJ (2016-2019) 
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Ao analisarmos as faixas etárias mais comuns entre a população suicida 

fluminense, conseguimos constatar que a faixa etária com a maior média de 

ocorrências é entre 25 e 39 anos, faixa de idade essa que se aproxima das faixas etárias 

mais comuns da PMERJ. 

 Conforme mencionamos nas análises estatísticas de suicídios de policiais 

militares em situação de inatividade, assim como nas análises de casos de suicídio da 

população do Estado do Rio de Janeiro por idade, a ocorrência de suicídio em idades 

mais avançadas no Rio de Janeiro apresenta uma queda na Linha de Tendência, 

exposta no Gráfico 4. Isso representaria uma diminuição estatística no número de 

casos em idades mais avançadas, situação esta que não é obedecida anualmente na 

PMERJ, tendo em vista a grande quantidade de ocorrências desta natureza envolvendo 

policiais em situação de inatividade em certos anos.   

 

Gráfico 5- Métodos utilizados por policiais militares da PMERJ ativos e inativos 

para cometer o suicídio (2016-2020) 

 

 

Quanto ao método utilizado nos casos de autoextermínio, observamos que é 

predominante a utilização de armas de fogo como ferramenta de consumação. Ao 

analisarmos as estatísticas obtidas no Suminfo da SSI, constatamos que entre os 37 

suicídios ocorridos no período analisado, 78% deles estariam ligados à esta 

modalidade, ou seja, 29 casos. O segundo meio mais utilizado pelos suicidas teria sido 

78%

8%

3%
5%

3% 3%

Métodos utilizados nos Suicídios (2016-2020)

Arma de Fogo- 29 Enforcamento- 3 Intoxicação por Medicamento- 1

Corte no corpo- 2 Altura- 1 Não identificada- 1

Elaboração própria. Fonte: SSI/SEPM-RJ (Suminfo) 
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o enforcamento, com três ocorrências, 8%, seguido pela utilização de lâminas, com 

dois casos, o que corresponde a aproximadamente 5% do total.  

 

Tabela 9- Suicídios no Estado do Rio de Janeiro utilizando armas de fogo (2016-2019) 

 

Ao analisarmos os dados dispostos na Tabela 8, podemos reforçar a tese de que 

a utilização de armas de fogo por policiais militares eleva o fator de risco de suicídio 

por partes destes profissionais, tendo em vista que, enquanto na PMERJ a 

porcentagem de policiais que tiraram as suas vidas utilizando armas de fogo é de 

aproximadamente 78%, na população geral é de aproximadamente 6,7%. Entre os 

principais fatores para o suicídio utilizando armas de fogo ser baixo no Estado do Rio 

de Janeiro e no Brasil, em geral, está a restrição do uso de armas de fogo pela 

população, o que dificulta o acesso a este tipo de método, por parte daquele que busca 

se suicidar.   

 

Gráfico 6- Locais de suicídio ativos e inativos da PMERJ (2016-2020) 

 

Residência Carro Batalhão Outros

Inativo 11 0 0 2

Ativo 17 4 2 1
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Elaboração própria. Fonte: SSI/SEPM-RJ (Suminfo) 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 
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No gráfico 6 observamos que a grande maioria dos casos de suicídio 

consumado entre policiais militares da ativa ou em situação de inatividade ocorreu 

dentro de suas residências (75,67%). Analisando os locais apenas entre os policiais 

inativos, observamos que este número sobe para 84,6%.  Entre os policiais da ativa, 

este número cai para 70,8%. O segundo local escolhido para a consumação do suicídio 

de policiais militares foi em vias públicas, dentro de um carro (10,8% do total entre 

ativos e inativos e 16,6% dos casos entre policiais da ativa), não sendo possível 

analisar, nestes casos, se o veículo era do envolvido, ou não, sendo todos os casos 

ocorridos com policiais militares da ativa. O terceiro local de maior incidência de 

casos foi dentro do batalhão (5,4% do total, ao levarmos em conta os suicídios de 

ativos e inativos somados e 8,3% dos casos entre policiais da ativa), ocorrendo, da 

mesma forma, apenas entre militares que estavam na ativa. 

 

  Tabela 10- Locais de ocorrências de Suicídios no Estado do Rio de Janeiro (2016-2019) 

 

 

Ao analisarmos os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, expostos na 

Tabela 10, constatamos que dos 2.454 suicídios ocorridos entre os anos de 2016 e 

2019, 50,5% deles foram consumados no domicílio da vítima (1.240). Essa 

predominância da residência como local de consumação do suicídio também ocorre 

nos casos de suicídios entre policiais militares, no Estado do Rio de Janeiro. Na 

população geral, segundo dados disponíveis no site DATASUS, aproximadamente 

20,4% dos suicídios foram cometidos em hospitais (502). Entre policiais militares do 

Rio de Janeiro, não foi registrado nenhum caso. 3,5% dos casos de suicídio foram 

consumados em vias públicas (86) e, em contrapartida, entre policiais militares este 

número é três vezes maior, sendo 10,8% do total (4).  

Fonte: MS/Sistema de Informações de Mortalidades 
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Gráfico 7- Tempo de serviço de Policiais Militares da Ativa da PMERJ que 

cometeram suicídio (2016-2020) 

 

 

O gráfico 07 demonstra que, entre os anos de 2016 e 2020, quanto ao tempo de 

profissão, a faixa de tempo de carreira de maior risco entre os policiais militares da 

ativa é entre 06 e 10 anos de corporação, concentrando 45,8% de todos os suicídios de 

policiais da ativa e 29,7% do total de policiais militares (ativos e inativos) que 

cometeram suicídio, seguido por policiais com até 05 anos de experiência, 

concentrando 25% do total de autoextermínios de policiais, e 16,2% do total, entre 

ativos e inativos.  

 

Gráfico 8- Suicídio de policiais da ativa por Tempo de Serviço na PM (2016-2020) 
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O gráfico 08 reforça o panorama que aponta para o fato de que policiais 

militares que ainda não completaram metade do tempo de carreia, ou seja, até 15 anos 

de corporação, concentram a maior parcela da amostra, totalizando 87,5% de todos os 

suicídios consumados entre policiais da ativa. Desta maneira, podemos visualizar que 

os policiais com menos tempo de serviço têm uma maior probabilidade de cometer um 

suicídio. Em relação aos Policiais Militares que se encontram na metade final da 

carreira, ou seja, entre 16 e 30 anos de PMERJ, observamos apenas 12,5% do total de 

suicídios consumados. Não foi detectado nenhum caso de suicídio de policial militar 

da ativa que já cumpriu o tempo necessário para aposentadoria, mas, que continuava 

exercendo sua função na ativa, grupo este composto por militares com mais de trinta 

anos de serviço policial militar. 

Segundo dados da Subsecretaria de Inteligência, houve um total de seis 

suicídios consumados cometidos por policiais com cinco anos ou menos de 

experiência, ou seja, 25% do total. A esse respeito, ao analisar o fenômeno do suicídio 

na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como o impacto dos primeiros anos 

de carreira na vida e na estrutura psicológica do novo membro, Costa (2016, p.69) 

destaca que: 

Os primeiros anos após o ingresso na PMMG são marcados por mudanças de 

comportamento e valores para que o candidato civil se transforme em um 

militar. O treinamento exige dele não apenas preparo físico e capacidade de 

assimilação de conteúdo, mas a adoção de um modo de pensar e agir que esteja 

em conformidade com os valores institucionais. O aluno de um curso de 

formação de soldado ou oficial é submetido a um sistema de ensino no qual a  

rigidez se faz presente: qualquer falta é punida e há um forte sistema de 

vigilância sobre suas atitudes, com vistas a assegurar seu “enquadramento” ao 

regime. 

 

Seguindo as análises a esse respeito, assim como análises dos dados estatísticos 

coletados, constatamos, pois, que o predomínio de casos de suicídio na Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro estaria na faixa de tempo de experiência compreendida 

entre seis e dez anos de corporação. Neste faixa de experiência profissional, foram 

detectados onze casos de suicídio, somando aproximadamente 45,8% de todos os 

suicídios de policiais militares da ativa, entre os anos de 2016 e 2020.       
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4.2 Análises de dados de tentativas de suicídio praticadas por policiais militares e 

pela população fluminense.  

Para os casos de Tentativa de Suicídio da população fluminense, buscamos 

utilizar a fonte de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), também disponibilizado no site DATASUS. O campo utilizado para o 

refino destas informações é o “Violência Interpessoal/Autoprovocada”, com a 

limitante de que só podem ser apresentadas as ocorrências em que houve o registro e a 

confirmação de uma “lesão autoprovocada”. É possível obter dados como estado, 

município, região, ano, meio utilizado pelo agressor, entre os anos de 2016 e 2019.  

Para as ocorrências de tentativa de suicídio de policiais militares utilizamos, do 

mesmo modo, os dados fornecidos pela SSI/SEPM, obtidos através do Suminfo, entre 

os anos de 2016 e 2020. A análise deste tipo de ocorrência, entre os anos de 2016 e 

2019, principalmente se buscarmos comparações com a população fluminense, fica 

muito difícil, tendo em vista a grande quantidade de subnotificações, já expostas 

anteriormente.  

Como o Ministério da Saúde começou a cobrar informações mais precisas a 

respeito do suicídio e da tentativa de suicídio através de diversas portarias, desde o ano 

de 2016, os dados a este respeito foram sendo cada vez menos subnotificados. Já na 

SSI, este processo começou a se tornar mais efetivo a partir do ano de 2019, apesar de 

ainda haver subnotificação, principalmente entre os oficiais da PMERJ.   

 

  

Ano Total 

Anual 

Ativo Inativo 

2016 4 3 1 

2017 6 5 1 

2018 13 12 1 

2019 21 21 0 

2020 22 22 0 

TOTAL GERAL 66 63 3 

 
Elaboração própria. Fonte: SSI/SEPM-RJ (Suminfo) 

 

Tabela 11- Tentativa de Suicídio de Policiais Militares nos últimos 05 anos 
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Após levantamentos realizados junto a policiais lotados no setor de vitimização 

policial da SSI, bem como do setor de estatística da unidade, os fenômenos do suicídio 

e da tentativa de suicídio começaram a ser acompanhados minuciosamente a partir do 

ano de 2019. Desde o início deste ano, as ocorrências sobre estes temas começaram a 

ser cobradas das unidades subordinadas. Desta forma, houve uma maior colaboração 

das mesmas a esse respeito, subnotificando bem menos estes tipos de casos. Segundo 

o relato dos próprios agentes que realizam o acompanhamento de casos de suicídio e 

tentativa de suicídio, a cifra negra destas ocorrências diminuiu consideravelmente.  

Outro fator que os agentes citaram como primordial foi a disseminação da 

utilização do aplicativo Whatsapp, pois muitas ocorrências acabam chegando ao 

conhecimento dos setores responsáveis por este acompanhamento, através de grupos 

de policiais militares, que acabam cobrando a devida difusão da ocorrência, assim 

como o acompanhamento do caso por parte da unidade do policial envolvido em um 

caso de tentativa de suicídio.  

A análise estatística consegue apontar muito bem para o fato de quando temos 

a atenção voltada a um determinado fenômeno, conseguimos evidencia-lo melhor, 

principalmente ao tratarmos das Tentativas de Suicídio. Se nos anos de 2016 e 2017 

observamos apenas quatro e seis ocorrências, respectivamente, acompanhadas pelo 

ano de 2018, com treze, nos anos de 2019 e 2020, anos em que o setor de vitimização 

policial militar da SSI esteve acompanhando mais de perto o fenômeno, o número de 

tentativas de suicídio registradas subiu para 21, em 2019, e 22, no ano de 2020.  

Será que houve um aumento exponencial do fenômeno nos últimos dois anos? 

Ou será que o acompanhamento de um setor que esteve se estruturando nestes anos 

sensibilizou e alertou as agências quanto a importância de fornecem as informações, 

diminuindo, consequentemente, os casos de subnotificação? 

Por mais que possamos afirmar que o número de tentativas de suicídio, assim 

como de suicídios consumados, têm aumentado nos últimos anos, em especial na 

PMERJ, um aumento de mais de 400% no número de tentativas, quando comparamos, 

por exemplo, o ano de 2016 com o ano de 2019, é um número demasiadamente alto 

para estar expressando realmente o fenômeno.  
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Houve uma atuação mais eficaz e presente, por parte do campo de Vitimização 

Policial da SSI, ao estabelecer uma série de demandas às unidades e agências de 

inteligência capilares, entre elas a solicitação pormenorizada de todas as ocorrências 

envolvendo policiais vitimizados, como nos casos de suicídio, contribuindo 

decisivamente para uma redução de subnotificações, minimizando, assim, o gargalo 

informacional explicitado anteriormente.  

 

População RJ 

Ano Tentativas 

2016 2125 

2017 3570 

2018 4246 

2019 6527 

 

 

Na tabela 12, observamos que houve um crescente número de casos de 

tentativas de suicídio na população do Estado do Rio de Janeiro. Este crescente 

aumento pode estar vinculado à crescente exigência do Ministério da Saúde, através de 

uma série de portarias, lançadas desde o ano de 2016, que podem ter evidenciado a 

diminuição do número de subnotificações de tentativas de suicídio. O ano de 2019 

demonstrou o maior número de tentativas de autoextermínio do período analisado, 

com um total de 6.527 ocorrências e uma taxa de 38,39 tentativas de suicídio a cada 

100.000 habitantes no estado.  

 

 

População RJ Policiais Militares 

Ano Tentativas Taxa/100.000 Ano Tentativas Taxa/100.000 

2016 2125 12,5 2016 4 8,7 

2017 3570 21 2017 6 13,4 

2018 4246 24,97 2018 13 29,5 

2019 6527 38,39 2019 21 47,85 

 

 Tabela 12- Tentativas de Suicídio População Geral – Rio de Janeiro 
(2016-2019) 

           Elaboração Própria. Fonte SIM/MS (DATASUS) 

Tabela 13- Tentativas de Suicídio População Geral x PMERJ – Rio de Janeiro 

(2016-2019) 

Elaboração Própria- Fonte: SIM/MS (DATASUS) e SSI/SEPM-RJ (Suminfo) 
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A Tabela 13 nos traz um comparativo entre as taxas de tentativa de suicídio da 

população geral e da PMERJ, entre os anos de 2016 e 2019. Ao buscarmos a análise 

geral do ano de 2019, por exemplo, comparando a taxa/100.000 habitantes da 

população do estado do Rio de Janeiro e da Polícia Militar Fluminense, observamos 

que, em ambos os casos, houve as maiores taxas registradas até então. Com quase 48 

tentativas de suicídio a cada 100.000 policiais, a PMERJ apresentou em 2019 uma 

taxa de tentativas 25% maior do que a taxa da população geral.  

Tanto nas estatísticas da PMERJ, quanto nas da população fluminense geral, 

estas altas nos índices podem ter sido influenciadas, como já exposto anteriormente, 

por uma maior atenção ao fenômeno, melhores acompanhamentos dos casos e 

controles estatísticos mais rigorosos e precisos, por parte dos órgãos de controle. 

Contudo, não podemos descartar outros fatores ligados ao aumento do número de 

casos, em todo o estado, por ambos os grupos analisados.  

 

 

 

No Gráfico 9 podemos destacar que a maioria dos policiais que estiveram 

envolvidos em ocorrências de tentativa de suicídios é composta por policiais militares 

da ativa, totalizando 95,45% (63 de 66) dos casos. As tentativas de suicídio entre os 

Gráfico 9- Tentativas de suicídio entre policiais Militares (2016-2020) 

Elaboração Própria. Fonte: SSI/SEPM – RJ (Suminfo)  
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praças e oficiais também é discrepante, sendo 98,48% (65 de 66) dos casos 

envolvendo praças. Conforme salientado anteriormente, entre os principais motivos de 

termos poucas ocorrências de tentativa de suicídio entre oficiais estão a subnotificação 

proposital das ocorrências, além do menor quantitativo de policiais (menos de 10% do 

total do efetivo).  

Os oficiais da polícia militar são os gestores da corporação e, tendo em vista o 

tabu, a cultura organizacional e a tradição da PMERJ, estes tipos de casos entre os 

seus líderes e gestores são vistos como demonstração de fraqueza, desestruturação e 

evidenciação de falhas institucionais. Todos os oficiais entrevistados por nós tiveram 

as suas ocorrências de tentativa de suicídio subnotificadas.  

      

Faixa-Etária (anos) Quantidade 

Menos de 20  0 

20 a 29 12 

30 a 39 37 

40 a 49 15 

Mais de 50 2 

 

 

Gráfico 10- Faixa etária dos policiais que tentaram cometer o suicídio 
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Elaboração própria. Fonte: SSI/SEPM-RJ (Suminfo) 

Tabela 14- Faixa etária dos policiais que tentaram cometer o 

suicídio 

 



77 

 

 
 

Ao analisarmos os dados disponibilizados pela SSI/SEPM, expostos na Tabela 

14 e no Gráfico 10, a respeito das tentativas de suicídio na PMERJ, podemos observar 

que a faixa-etária que possui o maior quantitativo de tentativas de suicídio é a de 30 a 

39 anos de idade, com 56% dos casos (37 de 66), seguida por 40 a 49 anos, com 

22,7% (15 de 66) e de 20 a 29 anos, com 18,2% (12 de 66). Só foram registradas duas 

tentativas de suicídio com policiais de mais de 50 anos de idade, ambos policiais 

inativos, com 70 anos cada. Não houve nenhuma tentativa de suicídio feita por 

policiais militares com menos de 20 anos de idade.  

A média de idade entre os policiais que tentaram cometer o suicídio, entre os 

anos de 2016 e 2020, é de 35,49 anos, média essa muito similar à dos que consumaram 

o suicídio, que é de aproximadamente 36 anos.  

 

 

Podemos observar que na Tabela 15 as três faixas etárias com predominância 

na tentativa de suicídio são, em primeiro lugar, a faixa etária entre 20 e 29 anos, que 

ocupa a terceira posição nos casos de tentativa de suicídio da PMERJ, com um total de 

3.424 registros, seguida pela faixa etária de 15 a 19 anos, com 2.663, inexistente na 

PMERJ, tendo em vista que é praticamente nulo o número de policiais militares com 

idade entre 18 e 19 anos e de 30 a 39 anos, com 2.522 ocorrências, que é a faixa etária 

com o maior número de tentativas de suicídio na policia militar fluminense.  

 

Tabela 15- Faixa-etária da população fluminense que tentou cometer suicídio 

Fonte: MS/Sistema de Informações de Mortes - SIM 
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4.2.1 Tempo de serviço dos policiais envolvidos em tentativas de suicídio 

 

  

 

Analisando os dados expostos no Gráfico 11, observamos que a faixa de tempo 

de serviço que apresenta a maior quantidade de policiais que tentaram cometer 

suicídio é a de 6 a 10 anos de corporação, com 44% dos casos (29 de 66), a mesma 

faixa de tempo dos suicídios consumados. Em segundo lugar, temos a faixa de tempo 

de experiência compreendida entre 11 e 15 anos, com 17% do total (11 de 66), seguida 

pela faixa de experiência de até 5 anos de PMERJ, com cerca de 15% do total (10 de 

66).  
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Gráfico 11- Tempo de Serviço de PMERJ nos casos de tentativa de Suicídio (2016-2020) 

Elaboração própria. Fonte: SSI/SEPM-RJ (Suminfo) 

Gráfico 12- Tentativas de Suicídio por Tempo de Serviço na PMERJ (2016-2020) 

Elaboração Própria. Fonte: SSI/SEPM-RJ (Suminfo) 
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Para reforçar as análises a respeito do suicídio consumado, estabelecendo um 

paralelo entre os fenômenos suicídio tentado e suicídio consumado, nas ocorrências de 

tentativa de suicídio constatamos que a grande maioria dos envolvidos tem até 15 anos 

de PMERJ, 75,75% dos casos, ou seja, estes policiais ainda não chegaram à metade da 

carreira. Como demonstrado no tópico anterior, nos casos de suicídio consumado, a 

primeira metade da carreira abarca 87,5% das ocorrências registradas.  

Assim, observamos mais uma evidência que aponta para o fato de que o 

período mais crítico para o policial militar do Estado do Rio de Janeiro, quanto 

estamos tratando de suicídio, é a primeira metade da carreira, principalmente entre seis 

e dez anos de experiência, quando o policial militar já passou por diversas 

experiências peculiares da carreira policial, tendo tempo suficiente para ter moldado 

seus hábitos e introjetado o dia a dia da corporação, bem como os problemas inerentes 

à profissão, incorporando-os à sua própria vida.   

 

4.2.2 Métodos mais comuns em tentativas de suicídio e análise dos métodos em 

conjunto com os suicídios consumados.  

 

Gráfico 13- Métodos utilizados na Tentativa de Suicídio (2016-2020) 

 

Elaboração Própria. Fonte: SSI/SEPM-RJ (Suminfo)   
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No gráfico 13, podemos notar que o método mais comum utilizado nas 

tentativas de suicídio realizadas por policiais militares, entre os anos de 2016 e 2020, 

foi através da intoxicação por ingestão de remédios, com um total 25 casos (38%), 

seguido pela utilização de armas de corte no corpo, com 11 casos (aproximadamente 

17%). Nas tentativas de suicídio, a utilização de armas de fogo só aparece na terceira 

colocação, com 10 casos (aproximadamente 15% das ocorrências).  

Através de relatos e levantamentos feitos por policiais do campo de 

vitimização, assim como dados estatísticos fornecidos pela SSI, constatamos que 

muitos policiais que tentaram acabar com suas próprias vidas estavam com restrições 

psicológicas, o chamado “Apto categoria C”, ou “Apto C”. Como resultado desta 

classificação, o policial tem a perda do porte de armas, bem como ocorre o 

acautelamento coercitivo de suas armas particulares na Reserva de Armamento de sua 

unidade de lotação. Deste modo, em certos casos, o policial que planeja se suicidar 

acaba apelando para outros métodos.  

O mais comum deles é a ingestão de grandes dosagens de medicamentos 

controlados, em especial, remédios antidepressivos, principalmente Diazepam e 

Rivotril, misturados, em determinadas ocorrências, com bebidas alcoólicas. Quanto 

aos suicídios consumados, à fim de fazermos uma análise comparativa, de acordo com 

os dados fornecidos pela SSI, entre os anos de 2016 e 2020, foi registrado apenas um 

caso de suicídio consumado através de ingestão de medicamentos. Tal caso ocorreu 

por meio de uma superdosagem do medicamento Diazepam. 

  

Gráfico 14- Métodos utilizados em casos de Suicídio tentado e consumado (2016-2020) 

 

38%

5%
25%

12%

5%

3% 12%

Métodos utilizados nos Suicídios Tentados e Consumados 

(2016-2020) Arma de Fogo- 39

Enforcamento- 5

Intoxicação por Medicamento-

26
Corte no corpo- 13

Altura- 5

Envenenamento- 3

Outros- 12
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Ao condensarmos todos os métodos utilizados nos suicídios tentados e 

consumados, expostos no Gráfico 14, constatamos que do total de 103 ocorrências, 

registradas entre os anos de 2016 e 2020, há o predomínio da utilização de armas de 

fogo, com 38% dos casos; seguida pelo método de intoxicação por remédios, com 

25% do total; e a utilização de armas de corte, com 12%. Mais uma vez, entre todos os 

registros, a arma de fogo destaca-se como principal método, reforçando que o simples 

acesso a armas de fogo eleva a potencialidade da profissão policial militar como uma 

profissão de elevado grau de risco do cometimento do suicídio.   
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5. RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DAS ENTREVISTAS 

COM OS POLICIAIS QUE TENTARAM COMETER O SUICÍDIO 

 

No tópico anterior, buscamos analisar dados estatísticos de policiais militares 

que tentaram ou consumaram o suicídio, obtidos junto à Subsecretaria de Inteligência 

da SEPM/RJ (Suminfo), comparando-os com dados obtidos junto ao Ministério da 

Saúde (DATASUS), a respeito de cidadãos do Estado do Rio de Janeiro que também 

tentaram ou consumaram o suicídio.  Estas comparações foram realizadas no intuito de 

apontar que o fenômeno do suicídio é mais comum em policiais militares da PMERJ, 

do que em cidadãos comuns, de maneira geral. 

Através de um método de análise qualitativa, através de entrevistas abertas, 

aplicadas a policiais militares envolvidos de forma direta ou indireta em casos de 

suicídio, tentado ou consumado, buscamos relatos de suas visões pessoais a este 

respeito. Além disso, extraímos de maneira ilustrativa e concreta relatos de variados 

problemas entre policiais militares da PMERJ, principalmente entre os militares em 

atividade envolvidos de alguma maneira no tema central deste trabalho.    

Nesta seção iremos descrever a forma como buscamos entender o fenômeno do 

suicídio na PMERJ. Com esse objetivo, realizamos entrevistas abertas com policiais 

que tentaram cometer suicídio, no intuito de entender os principais fatores 

motivadores, as estruturas comuns, na Instituição e na sociedade, que podem ter sido 

determinantes para estas fatídicas ocorrências entre estes agentes do Estado, assim 

como os fatores protetivos ligados à “virada de chave” na vida dos que superaram os 

problemas de ideação suicida e as consequências de uma ação de autoextermínio mal 

sucedida. 

Além disso, foram realizadas entrevistas com os chefes e/ou superiores 

hierárquicos de alguns destes policiais que tentaram tirar as suas próprias vidas, com o 

objetivo de entender a visão destes chefes e de outros profissionais da unidade, fatores 

possivelmente omitidos pelos entrevistados, bem como o grau de assistência dado no 

caso em questão.  
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 Tabela 16- Policiais entrevistados durante o trabalho acadêmico: 

 Subcategoria/Fator Total 
 

 

I Policiais Militares 20 100% 
15 masc 

5 fem 

II 
Policiais que atentaram contra a própria 

vida 
10 50% 

7 masc 

3 fem 

III 
Superiores hierárquicos de policiais 

que atentaram contra a própria vida 
9 45% 

7 masc 

2 fem 

IV 
Familiar de policial que atentou contra 

a própria vida 
1 5% 

Masc 

V 
Oficiais que colaboraram com os 

relatos 
8 40% 

7 masc 

1 fem 

 Elaboração própria 

 

5.1 A PMERJ como fator de risco ao suicídio  

Neste tópico, iremos abordar a primeira categoria buscada ao longo das 

entrevistas, que é a possível influência da profissão policial militar, bem como a 

influência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro nos casos de autoextermínio. 

Ao longo das entrevistas e análises de caso realizadas com policiais militares que 

tentaram cometer suicídio, procuramos questionar e entender se a profissão policial 

militar seria determinante para a motivação do suicídio. Do mesmo modo, tentamos 

questionar quais fatores ligados às peculiaridades da corporação poderiam ser 

apontados como fatores motivadores do suicídio.  

Todos os dez entrevistados disseram que a profissão policial militar foi uma 

causa motivadora, que contribuiu, direta ou indiretamente, para os mesmos atentarem 

contra as suas vidas, não sendo, porém, um fator único e ou isolado. Inclusive, alguns 

entrevistados fizeram questão de salientar que a profissão, bem como a corporação, 

não tinham sido pontos motivadores únicos e determinantes para sua ação. Dentro 

desta dinâmica, vale expor o posicionamento de uma policial a esse respeito, que 

ressaltou que: 

Não houve uma questão assim “ah, foi diretamente esse problema”... “foi por 

conta da polícia”... Não! [...] A Polícia, ou o meu trabalho, não tiveram uma 

influencia direta, foi mais uma contribuição indireta, de desgaste, né, por conta 

de escala mesmo. Não foi tudo esse ano, foram coisas muito antigas, foi 

juntando tudo, como eu falei com a psiquiatria também, que não foi uma coisa 

que “do nada eu pensei”, foi algo muito aleatório mesmo, do jeito que 
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aconteceu. Foram vários fatores indo, indo e indo, até chegar no que aconteceu 

[tentativa de suicídio]. (Praça feminina da PMERJ). 

 

Entre os principais pontos relacionados à instituição, assim como à profissão 

policial militar, apontados pelos entrevistados como causas para as ocorrências de 

autoextermínio, estão: i) Desgaste da atividade policial militar (6/10); ii) Escalas de 

serviço apertadas (5/10). A respeito do desgaste da atividade policial militar, pôde ser 

percebido que ao longo do tempo este desgaste vai se acumulando, por conta de noites 

sem dormir, além de serviços cansativos, nos quais exigem muitas horas sob tensão e 

estresse, muitas vezes em pé, carregando equipamentos pesados. Outro fator que 

contribuí para tal desgaste são as ocorrências que o policial vivencia, que afetam o 

indivíduo de forma direta ou indireta, ao longo do tempo. A esse respeito, um dos 

entrevistados frisou que:  

Ocorrências assim [violentas] que a gente acha que é tranquilo, mexem com a 

nossa psique. Sem contar com esse trabalho estressante. A gente vai pra casa e 

a gente não é igual a um robô, que liga e desliga. Você acha que vai desligar, 

mas não desliga.”. (Oficial masculino da PMERJ). 

 

Tabela 17- Categoria: PMERJ e profissão policial militar 

Principais aspectos citados 

 Subcategoria/Fator Total 
 

I Profissão PM (genericamente) 10 100% 

II Desgaste da atividade policial militar  6 60% 

III Escalas de serviço apertadas  5 50% 

IV Corporação como fator de Recuperação 4 40% 

V Desvalorização Profissional 2 20% 

               

               Elaboração própria.  

 

Outro ponto salientado pelos participantes, e que merece destaque, é a 

desvalorização profissional (2/10), questão essa abordada no caso dos dois oficiais 
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participantes. O cônjuge de uma oficial PM que tentou se matar e que não quis falar 

conosco a respeito do seu caso, afirmou durante a sua entrevista que um dos fatores 

que contribuíram para a tentativa de suicídio de sua esposa, foi que a mesma se sentia 

constantemente desvalorizada, principalmente ao ser preterida em sua unidade, bem 

como quando seus superiores hierárquicos ignoravam e/ou desprestigiavam o seu 

trabalho. Esta angústia e sentimento de desvalorização sentidos por sua esposa, 

segundo o entrevistado, incomodavam a oficial, causando uma angústia cada vez 

maior, situação essa que se somava com uma depressão crônica. Conforme destacou o 

marido da policial, que também é policial militar: 

Quando ela tem alguma decepção, do tipo assim, as pessoas [pares e 

superiores] desacreditam o trabalho dela, ou então colocam dificuldades, 

mesmo sabendo que ela está fazendo a coisa certa para a corporação, ou para a 

tropa, a gente vê as dificuldades que a polícia coloca em você querer trabalhar 

certo, isso aí que abala muito a depressão dela. [...] é melhor jogar muita carga 

de trabalho para ela, se ela tiver trabalhando muito, ela chega em casa 

“tranquilona”. Mas, quando ela começa a ver que estão “sabotando” o serviço 

que ela gosta de fazer ali, tipo, estão colocando dificuldades no que ela tá 

fazendo, é isso aí que abala ela, entendeu? (Marido de oficial feminina da 

PMERJ)  

 

As angústias e os problemas profissionais de praças e oficiais são, sem dúvidas, 

diferentes, tendo em vista a natureza do serviço do cargo. O outro oficial que 

participou das análises desta pesquisa, contribuindo com a sua história, relatou que, 

em relação à PMERJ, a grande demanda feita aos oficiais, que pertencem ao Estado 

Maior do batalhão, impede o contato com a família, além de atrapalhar o planejamento 

de férias e/ou simples folgas. Estes óbices, aliados às excessivas horas trabalhadas 

semanalmente, tiveram influencia direta nos seus problemas psicológicos, nas suas 

ideações suicidas, bem como em sua tentativa de suicídio. Segundo o oficial: 

A gente não tem hora para sair do trabalho. A gente não consegue planejar uma 

folga. Às vezes, você acha que vai estar de folga, que vai pra casa. No outro 

dia, o coronel te liga e diz que tem operação de apoio ao CPA, devendo estar 

na academia “a tal hora” da madrugada. Aí, você já desmarca tudo. Você não 

consegue uma regularidade de férias, pois o comandante precisa de você. 

Então, é uma coisa assim, o planejamento em si da polícia militar, lógico que 

ela precisa de efetivo, depende de viatura. Mas é muito estressante para o 

policial militar, fora as ocorrências, né. (Oficial masculino da PMERJ) 
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Uma das entrevistadas mencionou de forma bastante esclarecedora que a PM e 

suas estruturas organizacionais e profissionais não foram decisivas na sua tentativa de 

suicídio, sendo um somatório de problemas pessoais, familiares, profissionais e 

financeiros. Conforme destacou a policial:  

A gente pega uma escala muito apertada, você fica chateada às vezes. Mas, 

nada que fosse direto. O que aconteceu ali foram problemas pessoais, junto 

com os serviços todos que eu tirava [...] Eu acho que acontece, hoje em dia, 

como aquele policial que morreu na Cidade de Deus [suicídio], são problemas 

pessoais, como dívida, salário apertado, somam tudo. Geralmente ali, não é só 

a escala, é também aquilo ali, mas em conjunto com problemas pessoais. Ter 

que ir trabalhar, até mais do que o corpo aguenta, às vezes, mais do que a 

escala, por conta de dívida, de casamento, enfim. Claro que o serviço é sugado, 

às vezes você sai mais tarde, porque ficou em ocorrência na delegacia, você 

dorme pouco, fica estressado, não tem um minuto de lazer, aquilo ali junta 

tudo! (Praça feminina da PMERJ). 

 

Porém, constatamos durante as entrevistas que a corporação não é apenas uma 

motivadora negativa. Quatro dos dez participantes afirmaram que a PMERJ, por meio 

dos policiais militares e colegas de trabalho, foi decisiva para a sua recuperação e 

desistência do cometimento de autoextermínio. O auxílio destes companheiros de 

farda, não só durante a recuperação dos ferimentos causados pela ocorrência de 

autolesão, como também após a sua reintrodução profissional, demonstrando 

preocupação, empatia e colaboração, ajudaram a minimizar os efeitos traumáticos da 

ocorrência de suicídio. Além disso, esta ajuda serviu, segundo os entrevistados, como 

força impulsionadora para enfrentar os problemas da vida.     

Um dos entrevistados expressou muito bem seu ponto de vista, ao descrever 

que um dos principais fatores que o teria motivado a atentar por duas vezes contra a 

sua própria vida, tinha sido a falta de apoio de seus colegas de unidade, bem como de 

seus superiores hierárquicos, que teriam duvidado da motivação dessas tentativas de 

suicídio, pois o mesmo tinha se envolvido em um caso criminal, meses antes. Segundo 

o policial entrevistado:  

Foi muito complicado a questão da Polícia Militar em si. Eu não tive tanto 

apoio, não vou mentir. Acho que a minha imagem estava bem fragilizada, de 

acordo com o erro que eu cometi [...] Então eu não tive tanto apoio quando 

cometi as tentativas de suicídio, porque tinha muito a ver com essa situação 

que eu estava passando [...] Só que na Polícia eu digo que tudo acaba sendo 

“potencializado”. (Praça masculino da PMERJ).  
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Com isso, podemos reforçar a importância de valorizar o policial militar, tendo 

em vista que a natureza do serviço prestado, a forma como este policial é tratado não 

só na corporação, como na própria sociedade, além da própria carreira por si só, 

acabam sendo fatores motivadores e influenciadores de uma série de questões 

problemáticas entre os policiais.  

Deste modo, é de suma importância a realização de estudos que visem otimizar 

a aplicação dos policiais militares no terreno, as escalas de serviço utilizadas na 

PMERJ, assim como as condições de trabalho ofertadas a estes profissionais. É utopia 

acreditar que seja possível acabar com os fatores de risco da profissão, pois a natureza 

da mesma é extremamente rígida e desgastante. Contudo, é possível valorizar este 

profissional através de vários pontos, reduzindo o risco destes policiais apresentarem 

problemas psicológicos, bem como atentarem contra as suas próprias vidas.   

 

5.2 O inimigo interno: Os problemas psicológicos e os vícios 

Entre os principais pontos relacionados à categoria “Problemas Psicológicos”, 

foram elencadas as principais subcategorias detectadas durante as entrevistas, sendo 

elas: i) Depressão; ii) Depressão somada à outro problema neurológico e/ou 

psicológico; iii) Vício (álcool e/ou drogas);  iv) Depressão constatada antes de entrar 

na PMERJ; e v) Depressão Crônica.  

 

Tabela 18- Categorias: Problemas psicológicos e vícios 

 

 

 

 

 

 

 

 Subcategoria/Fator Total 
 

I Depressão  10 100% 

II 
Depressão + outro problema neurológico 

e/ou psicológico  
2 20% 

III Vício (álcool e/ou drogas)   3 30% 

IV 
Depressão constatada antes de entrar na 

PMERJ  
2 20% 

V Depressão Crônica 3 30% 

Elaboração própria.  
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Durante as entrevistas com policiais que tentaram tirar as suas próprias vidas, 

verificamos que todos os participantes possuíam depressão constatada por 

profissionais de saúde. Destes, três deles (30%) declararam que possuíam algum tipo 

de vício, sendo dois alcóolatras e um viciado em drogas e álcool. Todos os 

entrevistados declararam que contraíram os seus vícios após ingressarem na PMERJ. 

Um deles declarou que começou a utilizar cocaína para conseguir ficar acordado à 

noite, pois, segundo o mesmo, ele servia em uma unidade extremamente violenta, 

sendo necessário ficar acordado sob total atividade e à pronto emprego. Conforme 

declarou este policial militar:  

Eu quando entrei na polícia, eu não sabia nada de drogas, não sabia o que era o 

que, entendeu? [...] os policiais que trabalhavam comigo me apresentaram a 

cocaína, para trabalhar à noite. Dali, eu comecei a usar só para trabalhar. 

Depois, eu comecei a usar para ir embora para casa, pois eu não aguentava a 

baldeação, se não eu iria dormindo [Residia em outro município]. Ai, foi 

evoluindo o grau e me tornei um viciado, né. E assim, todas as vezes que eu 

tentei o suicídio, é mentira minha se eu falar que não, tentei sob efeito, todas as 

vezes que eu tentei cometer o suicídio eu estava sob uso. (Praça masculino da 

PMERJ).     

 

Entre todos os entrevistados, apenas 20% afirmou que possuía depressão antes 

de ingressar na PMERJ. Os outros 80% afirmou que possuía uma saúde mental normal 

antes do ingresso na Instituição. Segundo um dos entrevistados, a violência e, 

principalmente, determinadas ocorrências que acabam ficando gravadas em sua mente 

contribuíram decisivamente para os seus problemas psicológicos e, sobretudo, para sua 

tentativa de suicídio. Segundo o policial militar:  

Eu mesmo peguei duas [ocorrências] no batalhão que pelo amor de Deus! A 

mulher estava há não sei quantos dias, 36 anos [idade da mulher], estava com 

um cheiro de podre, a mulher já morta em decomposição. A outra também, em 

decomposição, morreu com quarenta e poucos anos, após consumo de drogas. 

Ocorrências assim que agente acha que “é tranquilo”, mas que mexem com a 

nossa psique. Sem contar que com esse trabalho estressante, a gente vai pra 

casa e a gente não é igual a um robô, que você “liga e desliga”, que você acha 

que vai desligar. Agora vou desligar. E foi o meu caso, eu chegava em casa e 

minha mente não desligava, não conseguia dormir. (Tenente masculino da 

PMERJ). 
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Um dos entrevistados afirmou possuir transtorno de bipolaridade como um dos 

seus problemas psicológicos. Outros policiais declararam apresentar sintomas 

relacionados ao transtorno de bipolaridade, como mudanças de humor repentinas, 

tanto para a excitação, quanto para a raiva e tristeza, que podem durar semanas. Em 

relação a estas mudanças de humor repentinas, o DSM-5 (2014) destaca que o excesso 

de atividades em casos de excitação elevada pode ser visto em horários pouco usuais, 

com diversos planos conjugados ao mesmo tempo, podendo apresentar delírios de 

grandeza, alto estima muito elevada e projetos grandiosos sem nenhum conhecimento 

prévio do assunto.  

Segundo o DSM-5 (2014), a respeito da ligação direta entre o transtorno 

bipolar, o suicídio e a tentativa de suicídio: 

O risco de suicídio ao longo da vida em pessoas com transtorno bipolar é 

estimado em pelo menos 15 vezes o da população em geral. Na verdade, o 

transtorno bipolar pode responder por um quarto de todos os suicídios. História 

pregressa de tentativa de suicídio e o percentual de dias passados em depressão 

no ano anterior estão associados com risco maior de tentativas de suicídio e 

sucesso nessas tentativas. (DSM-5, 2014, p. 131) 

 

A junção entre peculiaridades da profissão policial militar no Estado do Rio de 

Janeiro, em consonância com problemas psicológicos, acaba sendo uma espécie de 

bomba relógio para estes profissionais. Quando somamos o vício a este intrincado 

fenômeno, o problema fica ainda mais grave. Entre os dez participantes, três deles 

possuíam depressão crônica e, conforme já destacado, dois deles apresentavam tal 

questão antes mesmo de ingressarem na Corporação. Estas questões demandam ainda 

mais cuidados e atenção, por parte da PMERJ, não só no tratamento profissional e 

psicológico de seus membros, como também nos quesitos, critérios de seleção e 

formas de avaliação dos aprovados para os seus cargos. 

Desta forma, o reforço de programas de assistência psicológica para os 

policiais militares, campanhas para reduzir o preconceito e a tabulação dos policiais 

militares com problemas psicológicos, bem como um maior rigor na seleção destes 

profissionais, tendo em vista que a carreira policial militar acaba se tornando um fator 

que pode aumentar os problemas de natureza mental e emocional de seus membros, 

possivelmente contribuiriam para reduções dos casos de suicídio tentado e consumado. 
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5.3 Dos problemas familiares e financeiros 

Entre os principais quesitos relacionados à categoria Problemas Familiares e à 

categoria Problemas Financeiros, foram detectadas as seguintes subcategorias: i) 

Problemas Familiares- Genérico; ii) Problema com cônjuge/separação; iii) Filho(s) 

com doença(s);  iv) Problema com mãe; v) Dificuldade de contato com os filhos; e vi) 

Problemas financeiros.   

 

Tabela 19- Categorias: Problemas familiares e problemas financeiros 

Principais aspectos citados  

 Subcategoria/Fator Total 
 

I Problemas Familiares - Genérico  8 80% 

II Problema com cônjuge/ Separação  7 70% 

III Filho(s) com doença(s)   2 20% 

IV  Problema com a mãe  3 30% 

V Dificuldade de contato com os filhos 3 30% 

VI Problemas Financeiros 7 70% 

               

             Elaboração própria 

 

Corroborando a multifatoriedade do fenômeno do suicídio, após expormos que 

todos os entrevistados apontaram para especificidades da carreira policial militar, bem 

como problemas de depressão, foi possível detectar que problemas familiares, de 

maneira genérica, apareceram na maioria dos casos (80%), ou seja, em oito dos dez 

casos analisados. Em sete casos (70%), um dos problemas familiares era um processo 

de fim de um relacionamento, ou seja, uma separação. Alguns relatos abordaram mais 

de um problema familiar. Dois dos dez entrevistados (20%) possuíam filhos com 

doenças genéticas sem cura, dois (20%) tinham dificuldades para ter contato com os 

seus filhos e outros três (30%) possuíam sérios problemas relacionais com a mãe.   
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Dos entrevistados, 70% deles apresentavam problemas financeiros no período 

de sua tentativa de suicídio. Fatores como: i) baixa remuneração, principalmente entre 

os policiais militares fluminenses em início de carreira; ii) falta de planejamento 

financeiro, principalmente devido ao uso excessivo de cartões de crédito; iii) 

aquisições de empréstimos com altos juros; e iv) uma vida repleta de excessos e acima 

de seu padrão de vida, como frequentes idas a boates, bares, eventos, entre outros, 

seriam os principais pontos ligados à questão dos problemas financeiros.   

Em determinados casos, os problemas financeiros acabam gerando problemas 

familiares e, no caso dos policiais militares, esta questão é potencializada por 

problemas relacionados ao excesso de trabalho e ao estresse gerado pelo serviço 

policial militar, pois os mesmos acabam abrindo mão de suas folgas, para tirar 

serviços extras remunerados pela PMERJ, o chamado RAS (Regime Adicional de 

Serviço). Além disso, alguns policiais se voluntariam para praticar coberturas de 

escalas de colegas de sua unidade, através de trocas de serviço remuneradas, onde o 

policial que não quer ser escalado em um determinado serviço faz um pagamento para 

o outro que, voluntariamente, assume o seu lugar.  

Outros militares, para complementação da renda, acabam realizando serviços 

de segurança particular em comércios, casas de show, escoltas, etc. Uma das 

entrevistadas ilustrou o cenário, acima descrito, no qual o excesso de trabalho, em 

conjunto com outros fatores, teria motivado sua tentativa de autoextermínio, expondo 

este panorama da seguinte maneira:  

Eu tinha que trabalhar, porque eu estava a fim de morar na minha casa e era 

muita pilha da minha mãe. Eu morava na minha mãe, então, assim, eu tinha 

muita coisa na cabeça. Eu tinha que tirar [serviços extras] para poder pagar as 

coisas, enfim. Pronto, foi um “boom”. Então, acho que há fatores de estresse 

também. Eu dormia pouco, eu estava pegando serviço direto. Eu trabalhava 

praticamente todos os dias, sem o intervalo de descanso que tem que ser [...] eu 

não saía, eu não distraia a cabeça, era só trabalho, trabalho e trabalho. (Praça 

feminina da PMERJ).   

 

Desta forma, podemos constatar que uma melhor remuneração dada aos 

policiais militares, reduções nas horas ofertadas para o RAS e um maior controle de 

trocas de serviço, aliados a programas de conscientização financeira e familiar da 

tropa, em especial das praças mais modernas (soldados e cabos), contribuiriam para 
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uma redução nos fatores de risco não só do suicídio, como também dos fatores 

contributivos para problemas de ordem psicoemocional.   

    

5.4 Esforços fragmentados: do falho acompanhamento feito pelo setor de 

psicologia da PMERJ 

Apesar de termos tido grandes dificuldades e barreiras junto ao NUCPSI da 

PMERJ, sediado no Quartel General da corporação, foi constatado que na maioria dos 

casos analisados os policiais militares tiveram algum auxílio de psicólogos da referida 

instituição policial militar, após o caso de tentativa de suicídio.  

Dos dez casos, cinco afirmaram que foram contatados por um psicólogo da 

corporação, tendo a oportunidade de receber consultas e realizar um tratamento para 

superar os traumas da ocorrência, bem como os seus outros problemas pessoais, 

psicológicos e emocionais. Destes, em quatro casos o atendimento foi dado por 

psicólogos lotados em um Batalhão da Polícia Militar próximo à sua residência, ou em 

que estavam lotados, facilitando o acesso. Em dois casos, não foi possível detectar se 

os mesmos foram, ou não atendidos, tendo em vista a maneira como foram colhidos os 

relatos. Em dois casos, os entrevistados argumentaram que não foi oferecida ajuda da 

PMERJ, sendo feito um tratamento com psicólogos particulares. 

Estes resultados apontam para o fato de haver uma forma de suporte oferecido 

pela corporação, tendo em vista que 60% dos entrevistados afirmaram ter recebido 

apoio e/ou ter sido oferecido um tratamento. Dentro desta dinâmica, um dos 

entrevistados salienta um aspecto peculiar, ao mencionar que pelo fato do psicólogo 

ser oficial e, consequentemente, um superior hierárquico, sob os princípios da 

hierarquia e disciplina, por ele ser praça, não se sentiria à vontade no tratamento, bem 

como, dentro de sua visão, o oficial não conseguiria oferecer o melhor tratamento, 

preferindo, deste modo, realizar um tratamento com profissionais civis. Conforme 

destacou o policial militar:  

Eu acho que o militar quando tem o auxílio psicológico de um oficial. Mesmo 

sabendo que a gente vê que é a questão da psicologia, que ele é um médico 

militar, ele fica ainda muito atrelado à questão da profissão, do militarismo. 

Então ele não consegue. Na maioria das vezes ele (o militar que recebe a 

consulta) não consegue se soltar e dizer o suficiente que tem que ser dito, do 
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que quando ele vai com uma consulta com um civil e fala com um civil 

diretamente. (Praça masculina da PMERJ). 

 

Com isso, observamos que uma das falhas da Polícia Militar do Estado do Rio 

de Janeiro, quanto à assistência aos policiais envolvidos nos casos de suicídio, é a falta 

de articulação, contato e troca informacional entre o Núcleo Central de Psicologia da 

PM, as unidades de saúde e os psicólogos que atuam nas unidades da Instituição, além 

da ausência de ações de conscientização e prevenção a nível institucional.  

Pôde ser percebido, não só junto aos policiais entrevistados que tentaram 

suicídio, como também junto aos profissionais da área de saúde que colaboraram com 

este trabalho, que as ações dos profissionais são muito mais pessoais e isoladas. Estas 

ações de tratamento partem dos profissionais de psicologia da PMERJ, que atuam 

quase que sozinhos no tratamento dos policiais militares que apresentam problemas 

psicológicos, estando, entre eles, os policiais que atentaram contra as suas vidas, bem 

como os potenciais suicidas. Assim, é de suma importância um alinhamento entre as 

unidades que possam atuar na prevenção do fenômeno do suicídio, articuladas pela 

Diretoria Geral de Saúde da corporação, no intuito de otimizar os atendimentos e 

melhorar os seus resultados 

    

5.5 Problemas na unidade ou com transferência para outra unidade 

Outras duas categorias perseguidas por nós durante as entrevistas foram as 

categorias Problemas na Unidade que, de maneira geral, estaria relacionada com 

perseguições de superiores hierárquicos, bem como problemas com pares e/ou 

subordinados, e Problemas com Transferência para Outra Unidade, ambas aparecendo 

como fatores motivadores nos casos de tentativa de suicídio.  

Entre os casos analisados, três casos de dez (30%), tiveram, como fator 

motivador do suicídio, uma transferência para outra unidade da PMERJ. A dificuldade 

de adaptação à nova unidade apareceu em todas as três ocorrências. Um entrevistado 

citou que as longas viagens de deslocamento para a unidade policial, aliadas à nova 

rotina, teriam contribuído para seu fatídico ato, desestabilizando sua estrutura 
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emocional e familiar. Esta nova realidade acaba sendo um fator catalizador para outros 

problemas.  

 

5.6 Dos casos de envolvimento com Corrupção e/ou crimes como fator de risco 

Esta categoria surgiu como uma categoria emergente durante a pesquisa, não 

sendo um fator muito explorado na literatura a respeito do suicídio de policiais, 

principalmente nos trabalhos acadêmicos que buscam entender este fenômeno entre os 

policiais militares brasileiros. Tendo em vista a natureza do serviço policial militar, 

que lida diretamente com crimes, assim como com organizações criminosas e 

indivíduos que as articulam, o envolvimento de policiais com casos de corrupção e no 

cometimento de crimes acaba sendo potencializado.    

Entre os dez casos analisados, em dois deles os policiais entrevistados 

declararam ter tido algum envolvimento e/ou acusação de envolvimento com um 

determinado crime, ou caso de corrupção. Dos outros oito participantes, foi possível 

levantar, junto a policiais que trabalharam diretamente com os mesmos, que outros 

dois militares também teriam tido problemas com questões criminais e/ou ligadas à 

corrupção, o que elevaria de 20% para 40% dos casos estudados. Estes números são 

relevantes e mostram que esta categoria possuiria um peso importante na análise de 

fatores motivadores do suicídio não só na PMERJ, como também em outras 

instituições policiais. Um outro caso analisado teria ligação com a queda de uma 

liminar na justiça, que teria feito com que o policial militar perdesse o seu emprego, 

contribuindo decisivamente para a sua tentativa de suicídio. 

Dentre os resultados de envolvimentos em situações ligadas a desvios de 

conduta, diversas são as consequências para o policial, que pode, além de perder o seu 

emprego, ser rotulado como “bandido”, “criminoso”, “corrupto”, “ganso”, entre outros 

adjetivos presentes na PMERJ. Este tipo de rotulação, ou a possibilidade de ser 

rotulado, acaba gerando uma crise de identidade no policial, além de gerar a 

expectativa de ser mal visto, além de decepcionar os seus amigos e familiares.  

Dentro deste contexto, um dos entrevistados que, declaradamente, se envolveu 

em um crime, alegou que esta ocorrência fez com que os seus pares e superiores 

hierárquicos o julgassem negativamente, de forma permanente, perdendo a confiança 
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nele, o que lhe rendeu uma imagem negativa. Além disso, este panorama gerou falta 

de apoio e desconfiança quando o mesmo tentou cometer suicídio, persistindo a 

desconfiança em sua segunda tentativa. De acordo com o policial entrevistado:   

Teve também uma questão de trabalho. Um erro que eu cometi e que acabei 

indo a conselho (procedimento para apurar se o policial possui condições de 

permanecer nas fileiras da corporação). Tudo isso se misturou e a gente acaba 

“perdendo o fio da navalha” e acaba achando que não tem solução. [...] Só que 

o erro que eu cometi, acho que a imagem que você acaba criando quando você 

responde uma situação como essa é ruim. Então, eu não tive tanto apoio 

quando cometi as tentativas de suicídio, porque tinha muito a ver com essa 

situação que eu estava passando (desvio de conduta), o conselho e tal. Não era 

nem conselho na época, eu só estava respondendo. Só que na Polícia eu digo 

que tudo acaba sendo “potencializado”. [...] Quando eu voltei a trabalhar, foi 

muito complicado. Eu tive que aprender a lidar com essa questão. Assim, cara, 

como as pessoas vão me ver lá dentro? Como os meus pares vão trabalhar 

comigo e tal? Era uma questão bem complicada. (Praça masculina da PMERJ). 

 

  Um dos policiais entrevistados afirmou que o fato do mesmo ter ficado preso 

teve grande influencia em seus problemas psicológicos e, sobretudo, em sua tentativa 

de suicídio. Segundo ele, o mesmo teria sido preso injustamente, o que gerou ainda 

mais sequelas psicoemocionais. Este panorama piorou quando o mesmo foi transferido 

para outra unidade, fato este que gerou o que ele chamou de “turbilhão de emoções e 

depressão”, que somado a problemas familiares e financeiros, o levaram a tentar tirar a 

própria vida por duas vezes.  

Dentro desta dinâmica, visando levantar maiores dados a respeito deste 

sensível ponto, tivemos a oportunidade de entrevistar um policial militar que esteve 

envolvido diretamente em um caso de suicídio, no qual o mesmo deu voz de prisão em 

flagrante a um policial que estaria envolvido em um caso de corrupção. Este policial, 

ao perceber que seria preso, de fato, deu fim à própria vida na frente do entrevistado. 

Conforme salientou o policial entrevistado, que estava percebendo sinais de total 

descontrole do policial após a voz de prisão: 

Ele começou a ficar mais nervoso, começou a bufar. Até achei que ele estava 

passando mal.. Até enfartando, entendeu? Ele estava ofegante, passando a mão 

no peito. [...] Ai ele me olhou assim, se sacudindo, tipo quando a pessoa fica 

ansiosa, sacudindo as pernas, chacoalhando a garrafa, tipo misturando, ai ele 

me olhou, ficou me olhando. Aí, eu comecei a achar estranho.  Isso tudo em 

uma fração de segundos, né. E eu fiquei olhando tentando interpretar toda a 

situação. Quando eu menos esperava, ele pulou no banco do carona e municiou 



96 

 

 
 

a pistola que lá estava. Quando ele pegou a pistola, eu comecei a gritar “larga a 

arma, larga a arma”. Eu achei que ele iria atirar na minha direção, né. Eu 

gritando, “larga a arma, larga a arma!”. Ai, ele municiou, alimentou, clicou, 

colocou a arma na direção do pescoço e deu um tiro só. Já caiu morto. (Oficial 

masculino da PMERJ).    

 

Estes tipos de ocorrências geram efeitos não só para a família do policial 

envolvido, como também para todos os policiais envolvidos, principalmente os 

envolvidos diretamente no fatídico acontecimento. A esse respeito, o oficial que 

presenciou o suicídio, acima descrito, fez questão de destacar que:  

Isso foi motivo de eu ficar muito triste na época, porque em nenhum momento 

isso [o suicídio do policial] passou pela minha cabeça. [...] Eu sabia que estava 

lidando com uma situação grave. Era uma situação grave ali. Eu queria 

resguardar a nossa vida [...] Toda a ocorrência que a gente vive como policial 

nos traz cicatrizes. Em alguma área vai transparecer, vai aflorar. [...] Mas, é 

uma experiência muito desagradável e que a gente não esquece. Olha a riqueza 

de detalhes que eu te contei. Algo que aconteceu há muitos anos. Isso me 

marcou bastante. (Oficial masculino da PMERJ). 

 

Sob esta perspectiva, é imperioso não só a detecção dos sinais, como também o 

tratamento dos policiais que demonstram estes problemas. Além disso, é fundamental 

o tratamento psicológico dos policiais envolvidos diretamente neste tipo de ocorrência, 

bem como o tratamento dos colegas de trabalho mais próximos ao policial que deu fim 

à sua própria vida. As marcas são inevitáveis.  

 

5.7 Da recuperação e da “volta por cima”: encontrando uma saída 

Até agora, exploramos os fatores motivadores do suicídio. Entretanto, uma das 

categorias exploradas nas entrevistas foi relacionada aos pontos que ajudaram o 

policial a “dar a volta por cima” dos seus problemas, para que o mesmo não 

continuasse tentando tirar a própria vida.  
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Tabela 20- Categoria: Volta por cima e superação  

Principais aspectos citados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaboração própria 

 

Durante as entrevistas, observamos que a família foi um fator dominante, 

quando o assunto é fatores de desmotivação do suicídio, principalmente o apego aos 

filhos. 80% dos casos analisados tiveram a família como fator preponderante, sendo a 

maioria ligada ao apego ao(s) filho(s) (70%). Um dos policiais entrevistados, que já 

havia tentado cometer suicídio por quatro vezes, ao salientar um dos fatores 

relacionados aos seus filhos e a sua família que o fizeram desistir de tirar a própria, 

destacou que:  

Na época que eu fiquei internado e tal, as duas vezes, deve fazer uns cinco 

meses, nunca mais passou na minha cabeça eu tentar me matar.  Até porque eu 

não vou deixar nada para a minha família. O suicida não deixa nada para os 

seus parentes. Eu vou acabar com um problema meu, mas vou criar um 

problema para eles. Eu não tentaria de novo. (Praça masculina da PMERJ). 

 

Deste modo, podemos mencionar que entre as ferramentas de prevenção ao 

suicídio na PMERJ está o estímulo ao convívio familiar, sendo importante a difusão de 

campanhas neste sentido, assim como ações institucionais para estimular o apoio 

psicológico na corporação. Outro ponto importante é o estabelecimento de convênios 

para ampliar a quantidade de atendimentos psicológicos a policiais militares. O 

combate, a exposição e a transposição dos tabus relacionados ao suicídio e aos 

problemas psicológicos são outros meios de possibilitar a redução doa índices de 

 Subcategoria/Fator Total 
 

I Família (genérico)  8 80% 

II Apego ao(s) Filho(s)  7 70% 

III Apoio dos colegas de trabalho   4 40% 

IV Apoio psicológico com profissional  5 50% 

V Religião 4 40% 
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suicídio, assim como proporcionar atendimentos efetivos e de qualidade aos que 

estiveram envolvidos direta ou indiretamente em ocorrências de autoextermínio 

policial militar.  

O apoio dos colegas de farda foi outra subcategoria citada pelos participantes 

como fundamental para a desistência do cometimento de um futuro suicídio. Vale 

destacar que, dos três casos analisados, dois deles foram citados por policiais do sexo 

feminino. Na PMERJ, o tabu e a taxação relacionados aos problemas psicológicos e 

suas consequências são mais amenos com as policiais do sexo feminino, havendo uma 

aceitação maior por parte dos integrantes do sexo masculino, que é mais de 90% de 

todo o efetivo e, via de regra, ocorre um apoio mais efetivo às policiais femininas.   

Outro fator de desmotivação do suicídio é a religião. Dos dez entrevistados, 

quatro deles citaram a religião como uma fonte de superação e recuperação quanto aos 

problemas motivadores do suicídio. Dos quatro casos, três deles frequentavam igrejas 

evangélicas e um deles a Igreja Católica.     

Um dos entrevistados ilustrou muito bem a importância de pedir ajuda a 

familiares, profissionais e da própria religião, estando em consonância com os fatores 

de motivação e superação das questões emocionais relacionadas ao suicídio. De 

acordo com o militar que colaborou com sua experiência e vivência de superação nesta 

pesquisa: 

Se você acha que não tem família, é mentira, você tem família. Se não é um 

pai, ou uma mãe, você vai ter um avô, uma tia, um irmão, ou algo parecido, 

que vai estar orando e pedindo pela sua vida. Procurar um aconselhamento. 

Além do aconselhamento profissional, acho que o aconselhamento espiritual 

tem grande valia. Independente da religião, ela acrescenta muito na nossa vida. 

Independente da religião que professe. Se não professar nenhuma religião, que 

seja um grupo de autoajuda. Sempre tem pessoas que lutam pela vida daqueles 

que querem se suicidar. (Praça masculina da PMERJ).   

 

Assim, é importante os policiais militares terem em mente que o convívio 

social e, acima de tudo, o convívio familiar contribuem para a sua saúde física e 

mental. Muitos policiais militares, no intuito de buscar uma maior renda, acabam se 

voluntariando para diversos tipos de serviço durante a sua folga. Grande parte deles 

acaba vivenciando escalas e serviços desgastantes, que se somam à ausência de folgas 
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e convívio social e familiar. Desta maneira, muitos policiais militares do Estado do 

Rio de Janeiro acabam por viver turbulências de relacionamentos durante toda a sua 

carreira. Os resultados são sempre os mais drásticos: doenças de natureza física e ou 

psicológica, problemas familiares e, no extremo deste panorama, os casos de suicídio. 

    

5.8 Dos resultados obtidos através das entrevistas com os chefes de policiais 

envolvidos em casos de suicídio tentado ou consumado 

Observamos na PMERJ uma cultura organizacional que macula e rotula o 

policial que apresenta qualquer tipo de problema de natureza emocional e ou 

psicológica. Desta maneira, policiais militares que apresentam problemas neste sentido 

muitas das vezes não encontram o devido apoio de seus pares e superiores 

hierárquicos que, consequentemente, não sabem lidar com esse tipo de questão. Além 

da falta de apoio, e até rotulação e exclusão, esta cultura acaba não estimulando a 

procura dos profissionais disponibilizados pela própria instituição.  

Ao colhermos nove relatos com chefes e/ou superiores hierárquicos que 

trabalharam com policiais militares envolvidos em ocorrências de suicídio tentado e 

ou consumado, constatamos que há dois padrões comuns, quanto à percepção de 

problemas psicológicos e, principalmente, ao potencial risco de envolvimento em uma 

situação de suicídio. O primeiro deles é o de que estes chefes não percebem os 

principais sinais relacionados ao suicídio, que são dados pelos policiais. Contudo, vale 

salientar, nem todos os policiais demonstram que querem se matar, devido a alguns 

fatores já expostos neste trabalho acadêmico, como: i) tabu acerca do suicídio na 

corporação; ii) ethos do policial indestrutível; iii) vergonha de ser taxado como louco; 

e iv) medo de sofrer preconceito e ou rotulação. 

Conforme destacou um tenente entrevistado, a respeito de um policial que 

tentou tirar a própria vida, lotado em uma companhia que o mesmo comandava: 

Segundo o pessoal fala, ele era tranquilo, trabalhava bem, não dava alteração e, 

de uma hora para outra, ele começou a ter esses problemas ai (tentativa de 

suicídio). [...] Quando ele chegou com esse monte de remédio, houve uma 

suspeita de que o cara não estava bem, né. Mas, daí a tentar o suicídio, já é o 

próximo passo. Ele já não veio bem. Ele já veio com um monte de remédios, 

com um monte de problemas psicológicos. Mas, precisar se ele iria se matar, 
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ou não. Quando a gente ficou sabendo, a gente ficou até surpreso. (Oficial 

masculino da PMERJ)  

 

Uma segunda forma de percepção do suicídio, que impera entre as chefias e 

superiores, é a de atribuírem o fenômeno a uma tentativa de lesar a administração 

pública. Esta percepção abarca a ideia de que o policial estaria fingindo estar com 

problemas para não ir trabalhar, o famoso jargão “esse aí está dando golpe”, ou seja, o 

indivíduo quer se beneficiar de dispensas psicológicas para não trabalhar e que, na 

verdade, ele não queria cometer o autoextermínio, de fato, simulando toda a situação.  

Foi latente o desconhecimento sobre o suicídio, bem como certas visões 

preconceituosas e deterministas de alguns chefes, a respeito deste fenômeno e dos 

problemas psicológicos de policiais militares. Durante a entrevista com o oficial que 

teve a experiência de um policial se matar na sua frente, o mesmo destacou o seu 

despreparo quanto à percepção dos sinais que o suicida estava dando, descrevendo esta 

percepção da seguinte maneira:  

Quando ele usou essas palavras “você vai acabar com a minha vida”, eu achei 

que ele estava no sentido de me sensibilizar emocionalmente, entendeu? Que 

ele estava querendo tipo: “Me ajuda ai, é assim que funciona, eu vou te 

favorecer”. [...] Eu ainda tentei dar uma ideia nele, falei que a vida não é assim. 

Como ele viu que eu era um cara de conversar, a minha impressão é que ele 

estava querendo me sensibilizar emocionalmente. Que ele tinha família, que ele 

tinha um filho e que iria ser preso. Em nenhum momento passou pela minha 

cabeça. [cometimento de suicídio]. Isso foi um aprendizado. (Oficial 

masculino da PMERJ).    

 

Muitos policiais militares que vivenciaram, de alguma forma, a ocorrência de 

suicídio de um colega de farda acabam relembrando determinados sinais dados pelo 

indivíduo que cometeu o autoextermínio. Um dos entrevistados ilustrou este 

aprendizado da seguinte forma:  

A lição que eu tive é que se em algum momento, eu tiro até como lição de vida, 

se em algum momento, qualquer pessoa demonstrar um comportamento 

alterado, ela estiver assim, um pressentimento de morte, falar coisas do tipo 

“você acabou com a minha vida”, essas palavras, eu pesquisei, né. Essas 

palavras são palavras-chave: “você acabou com a minha vida”; “a minha vida 

acabou”; “para mim não tem mais jeito”; essas coisas assim. Não duvide! Não 

duvide de ninguém, seja quem for. “Ah, vou me matar,” de alguma forma eu 
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vou tentar ajudar essa pessoa, entendeu? Essa lição que eu tirei disso. (Oficial 

masculino da PMERJ) 

 

Apenas a educação e a instrução dos policiais militares podem levar ao 

rompimento destes paradigmas institucionais. A simples exposição deste fenômeno já 

seria uma forma de acender uma luz na mente dos gestores, que ainda encaram este 

tipo de situação como fenômenos isolados, que devem ser encobertos ou esquecidos. 

Na verdade, a exposição e exploração ético-acadêmica dos fenômenos do suicídio e da 

tentativa de suicídio de policiais militares serviriam como força motriz para combatê-

los. Contudo, o caminho ainda é longo e muitas questões precisam ser transpostas.  
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 Discussões acerca do tempo de serviço e da idade dos policiais militares 

envolvidos em casos de tentativa de suicídio 

Entre os resultados relativos às análises estatísticas do tempo de serviço dos 

policiais que tentaram e consumaram o suicídio, observamos que mais de 87% dos 

policiais militares não tinham chegado à metade da carreira. A principal faixa de 

policiais militares que consumaram o suicídio é a faixa entre 6 e 10 anos de PMERJ, 

com um total de 45,8% dos casos. Tal panorama é repetido nas análises realizadas com 

policiais que tentaram suicídio. A principal faixa de experiência profissional está entre 

os 6 e 10 anos de corporação, com 44% dos casos. Esta faixa etária é marcante porque 

ela abarca policiais que possuem uma certa experiência, passando por muitos dos 

problemas peculiares da profissão, estando, entretanto, no início da carreira de 30 

anos.  Para Violanti (1993), o predomínio do suicídio em policiais com pouco tempo 

de corporação se daria pelo fato de muitos deles não se adequarem ao choque de 

realidade e quebra de certos valores pessoais e culturais, causados pela profissão.  

O fenômeno do suicídio entre policiais no início de carreira ocorre 

principalmente pelo fato dos policiais vivenciarem uma realidade totalmente diferente 

da realidade na qual estavam acostumados, antes de ingressarem na carreira policial. 

Policiais em início de carreira vivenciam uma espécie de choque cultural, que 

acontece nos primeiros cinco anos de serviço ativo, havendo, deste modo, predomínio 

deste tempo de corporação entre os policiais envolvidos em casos de suicídio 

consumado. (Costa, 2016; Violanti, 1993).  

Quanto à idade dos policiais da ativa que tentaram suicídio, as análises 

estatísticas apontaram para a faixa etária entre 30 e 39 anos como a faixa etária 

predominante, com um total de 56% dos casos. Entre os policiais da ativa que 

consumaram o suicídio, esta faixa etária também é predominante, com um total de 

41,6%. Entre a população do Estado do Rio de Janeiro, esta faixa etária também é 

predominante entre outras faixas etárias.   

A respeito dos episódios e entrevistas analisados neste trabalho acadêmico, 

alguns fatores puderam ser detectados, seguindo um padrão bem definido, que 
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repetiram os outros resultados detectados.  Entre os principais pontos observados nos 

casos, podemos destacar que 90% dos policiais tinham depressão, menos de 15 anos 

de corporação e idade entre 28 e 39 anos. Apenas um entrevistado tem mais de 20 

anos de PMERJ e 49 anos de idade.  

Estes resultados apontam para o fato de que o policial militar que se encontra 

na faixa dos 30 anos ocupa uma zona de maior risco para o fenômeno do suicídio. Tal 

dinâmica se dá não só pelo fato do processo de rompimento cultural e choque 

institucional (Costa, 2016; Violanti, 1993), mas também pelas especificidades da 

profissão policial militar, que são reforçados pelos resultados, acima expostos, que 

apontam para o predomínio de policiais militares da ativa que consumaram o suicídio 

antes de chegar a metade da carreira. (Miranda 2016, 2020, Violanti, 1996) 

Os dados estatísticos também revelaram que o suicídio e a tentativa de suicídio 

predominam entre as praças da instituição. Nos suicídios consumados, observamos 

mais de 92% dos casos. Entre as tentativas de suicídio, a estatística sobe para mais de 

98% dos casos. Estes resultados confirmaram os resultados do estudo de Miranda 

(2016), que salienta que entre os principais fatores associados ao predomínio dos 

suicídios entre as praças estão: i) um maior contato direto com os problemas e a 

violência das ruas, ao longo de toda a carreira; e ii) escalas de serviço extenuantes. 

Desta maneira, a partir das analises destes primeiros dados estatísticos, observamos 

que o grupo de maior risco de suicídio está entre as praças da ativa. Com isso, 

podemos inferir que policiais de baixa patente, com idade entre 30 e 40 anos, que 

ainda não chegaram à metade da carreira, são o grupo de maior risco de cometimento 

de suicídio na PMERJ.  

 

6.2 Discussões acerca da profissão policial militar como uma profissão de risco ao 

suicídio e das subnotificações 

Diversos são os estudos que apontam para a profissão policial como uma 

profissão que aumenta a probabilidade do indivíduo cometer um autoextermínio. Esta 

dinâmica ocorre por variados fatores ligados à profissão, como, por exemplo, o acesso 

a armas fogo (Josephson e Reiser, 1990; Miranda e Pereira, 2016; Violanti, 1996; 

1997; 2004, Violanti et al. 1996; Violanti et al, 1998). Ao analisarmos as estatísticas 

de suicídio de policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, na qual mais de 80% se 
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deu através do uso de arma de fogo, observamos que o acesso a arma acaba sendo um 

agente facilitador do suicídio. Como utilizar armas de fogo é algo inerente à profissão 

policial militar, esta profissão como uma profissão suscetível acaba sendo reforçado.  

A utilização de armas de fogo é, sem dúvidas, a principal forma utilizada por 

policiais que planejam tirar as suas próprias vidas, principalmente pela facilidade de 

acesso a este instrumento (Miranda, 2016; Violanti, 1996), além de ser uma maneira 

mais rápida e eficaz de causar dano a si próprio, sendo um fator de risco de grande 

destaque por parte da profissão. (Barron, 2010; Miranda e Guimarães, 2016; 1997; 

2004). 

Dos dez policiais envolvidos nos casos analisados, três deles tentaram cometer 

suicídio mais de uma vez, sendo que um deles tentou cometer por quatro vezes nos 

últimos cinco anos. Destes, tivemos dois oficiais, que tiveram a sua ocorrência de 

tentativa de suicídio subnotificada. Este dado revelaria, mais uma vez, a tendência de 

subnotificação e acobertamento de problemas de origem emocional e psicológica entre 

oficiais da PMERJ. Esta tendência refletiria um pseudoprotecionismo da imagem da 

corporação que, na verdade, só atrapalharia análises e a ajuda aos policiais que estejam 

empenhados neste cargo. 

Há diversos fatores comuns à subnotificação de suicídios e tentativas entre 

forças policiais, explicitados por autores como Barron (2010); Miranda (2016; 2020) e 

Violanti (1994; 1997), tais como: i) a intenção de não expor a corporação; ii) a 

reputação do policial; iii) a proteção a família; e iv) o tabu existente. Estes fatores 

acabam sendo reforçados quando este assunto envolve um oficial, principalmente de 

alta patente (major, tenente-coronel e coronel), pois o mesmo exerce uma função de 

gestor, pertencendo, geralmente, ao Estado Maior da unidade, ou seja, ao grupo de 

coordenadores e chefes de uma unidade policial militar.  

Pontos mencionados por Miranda (2016) e Pereira (2015), como fatores 

motivadores do suicídio em profissionais da PMERJ, ligados à profissão e à 

instituição, tal qual salários defasados, más condições de trabalho, bem como a 

hierarquia e disciplina militar rígidas, não foram citados pelos participantes das 

entrevistas como fatores contribuintes, diretos ou indiretos, para a tentativa de 

suicídio.   
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A respeito dos fatores corporativos contributivos do suicídio na PMERJ, 

Miranda (2016) salientou que os principais seriam:  

A insatisfação com a PMERJ, no que concerne à escala de trabalho, à 

infraestrutura; aos materiais de uso profissional; ao treinamento oferecido pela 

Instituição nos últimos cinco anos (em relação ao momento da entrevista); à 

falta de reconhecimento profissional (por parte dos seus superiores); à ausência 

de oportunidades de ascensão na carreira e à desvalorização da sociedade. 

(Miranda, 2016, p.86). 

 

Entre os dez policiais militares entrevistados que tentaram cometer suicídio, 

três deles apontaram que a transferência para uma outra unidade, o chamado “bico”, 

como um fator que contribuiu para a sua tentativa de suicídio. Longos deslocamentos 

de suas residências até a nova unidade, dificuldades de adaptação e novas rotinas 

teriam desestruturado ainda mais toda a sua estrutura psicossocial. A esse respeito, 

Miranda (2016, p.86) destacou em seu trabalho que “a transferência de unidades sem a 

concordância ou aviso prévio ao policial foi um dos problemas mais citados por 

policiais que tentaram suicídio.”.     

Todos os entrevistados por nós que tentaram suicídio apontaram fatores ligados 

à profissão como fatores que contribuíram para seu fatídico ato. Contudo, 40% deles 

apontaram a instituição e os seus colegas de farda como fatores decisivos para a sua 

recuperação e “volta por cima”. Estas declarações feitas pelos policiais participantes 

de nossa pesquisa reforçam as proposições feitas no trabalho acadêmico de Pereira 

(2015). Segundo a pesquisadora, que também realizou levantamentos junto a policiais 

militares da PMERJ que tentaram cometer suicídio, a instituição é uma “faca de dois 

gumes”, quando o assunto é suicídio.  

Ao tempo que o apoio de profissionais, principalmente superiores hierárquicos, 

pode tirar do policial as ideações suicidas, demonstrando que o mesmo possui 

importância profissional e, sobretudo, social. A falta de apoio, perseguição e rigor 

disciplinar podem potencializar pensamentos, ideações e até estimular a consumação 

de atos suicidas. Segundo a autora: “A corporação policial militar pode exercer um 

papel central na vida de seus membros – como propulsora ou protetora à ideação e ao 

suicídio.” (Pereira, 2015, p.139).  
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6.3 Discussões acerca dos resultados relacionados aos problemas psicológicos dos 

policiais  

Todos os casos analisados por nós neste trabalho, assim como todos os 

policiais militares entrevistados por nós declararam possuir depressão constatada por 

psiquiatras e ou psicólogos. Estes dados corroboram as análises e os estudos que 

apontam a depressão como um problema psicológico que afeta proporções cada vez 

maiores da população em todo o mundo (OMS, 2019). Cerca de 90% dos indivíduos 

que atentaram contra as suas próprias vidas possuíam depressão (Botega, 2015).  

As entrevistas também mostraram que o vício é outro fator preponderante. 

Entre os entrevistados neste trabalho que tentaram suicídio, 30% declarou possuir 

algum tipo de vício. Quando uma pessoa com depressão possui algum vício, seja em 

álcool, drogas, remédios, etc, a chance dela atentar contra a própria vida aumenta 

exponencialmente. (Prieto e Tavares, 2005; Vidal et. al., 2013). Um em cada dez 

casos de suicídio, em todo o mundo, o suicida estava sob efeito de álcool (OMS, 

2000).  

Quanto às ideações suicidas, bem como o planejamento do suicídio, durante as 

entrevistas, constatamos que apenas dois entrevistados declararam premeditar o 

suicídio. Dos dez casos, seis falaram que seus atos foram impensados, realizados de 

maneira impulsiva e não programada, apesar de declararem terem tido pensamentos e 

ideações suicidas. Esta constatação corrobora com os estudos de Fukumitsu e Kovács 

(2016), que apontam para o fato de boa parte dos familiares de suicidas serem pegos 

de surpresa com o autoextermínio de seu familiar, pois os mesmos, ao longo do tempo, 

não detectaram nenhum sinal de que seu familiar tinha pensamentos e intenções 

suicidas. 

Já que no tange aos problemas familiares e financeiros, 80% dos policiais 

militares que tentaram cometer suicídio e que foram entrevistados por nós neste 

trabalho possuíam problemas familiares e, principalmente, problemas conjugais, 

durante a sua tentativa de suicídio, sendo estes problemas fatores-chave para sua ação. 

Segundo Durkheim (2000), uma família constituída é um fator protetivo ao suicídio. 

Em contrapartida, uma família desestruturada é um fator de risco para o cometimento 

do suicídio. Os relatos dos policiais corroboraram esta assertiva de Durkheim. Os 

entrevistados que demonstraram famílias mais desestruturadas, apresentaram uma 
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maior tendência a apontar a família como fator-chave colaborativo em sua tentativa de 

suicídio. 

Problemas financeiros possuem uma ligação estreita e direta com o suicídio 

(Corrêa e Barreto, 2006), sendo detectados em boa parte dos casos de suicídio 

consumado, ao redor do mundo (Durkheim, 2000; Lovisi, et.al, 2009). As entrevistas 

realizadas neste trabalho acadêmico corroboraram com estudos a respeito da ligação 

do suicídio com problemas financeiros, sendo detectados em 70% dos casos 

analisados, que abarcariam, entre seus causadores a baixa remuneração, 

principalmente entre os policiais militares fluminenses em início de carreira, a falta de 

planejamento financeiro e aquisições de empréstimos com altos juros. 

No que se refere aos fatores motivadores da recuperação do policial militar, ao 

considerarmos as principais subcategorias citadas nos casos analisados, observamos 

que a família aparece como um fator de recuperação e superação em quase todos os 

casos (80%, ou oito dos dez). Destes, 70% dos casos analisados citaram o apego aos 

filhos como fator motivador de superação e recuperação. Estes dados reforçam os 

estudos de Durkheim (2000), Lovisi, et al. (2009) e Miranda (2016), que apontam a 

família constituída (pais e filhos), como um fator prevenção primária e fundamental ao 

suicídio.  

A religião é outro ponto importante na recuperação do suicida. Indivíduos que 

não possuem religião têm uma maior probabilidade de cometer suicídio (Bertolote e 

Fleischmann, 2002). A crença em uma força maior ajuda a pessoa a não buscar o 

suicídio como meio de resolução dos seus problemas (Durkheim, 2000). De todos os 

entrevistados, 40% apontaram a religião como um fator que os ajudou a superar e ou 

diminuir os pensamentos e as ideações suicidas, mostrando que a resolução de seus 

problemas pode tomar uma via diferente.  

A respeito do tabu institucional, conforme destacado em outros momentos 

deste trabalho, a PMERJ apresenta um forte tabu relacionado ao suicídio e aos 

próprios policiais envolvidos nestes casos. Este tabu se reflete no discurso dos chefes 

dos policiais ligados a essa dinâmica. Conforme pontuou um oficial, durante uma das 

entrevistas realizadas nesta pesquisa, ao se referir a um policial militar que possuía 

problemas psicológicos e tentou cometer suicídio:  
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Ele é louco. O que eu sei é isso ai, que ele é louco, cara! Ele é louco, alucinado. 

Ele não é bom da cabeça, entendeu? [...] O caso dele foi mais essa situação 

dele aparecer na internet e as pessoas zoando. Ai, ele não resistiu e tentou se 

matar. Parece que ele tentou se matar mesmo, não foi nem “caozada” não. 

(Oficial masculino da PMERJ) 

 

O oficial, neste caso, não desacreditou a ocorrência de tentativa de suicídio 

envolvendo o seu subordinado, reproduzindo, contudo, um discurso comum na 

PMERJ, predominantemente preconceituoso e repleto de rotulação. Os adjetivos 

“louco”, “alucinado” e “não é bom da cabeça” refletem bem esta dinâmica. A esse 

respeito, Miranda (2016, p.78) menciona tal panorama da seguinte forma: 

Os tabus em torno da saúde mental são frequentes no ambiente de trabalho da 

PMERJ. Policiais que sofrem de doenças mentais são rotulados por colegas e 

superiores por "malucos". Muitos dos policiais em tratamento psiquiátrico 

confessam que seus pares e superiores hierárquicos passaram a trata-los com 

distância e estranhamento após a tentativa de suicídio. 

 

Miranda (2016, p.78), após entrevistar policiais militares que autodeclararam 

que teriam tentado cometer suicídio, afirma que “O comportamento suicida e o 

tratamento psiquiátrico, contam os policiais, estão correlacionados a estereótipos e a 

punições.”. 

Determinadas visões e mitos a respeito do suicídio devem ser combatidos na 

sociedade, no intuito de prevenir e minimizar o número de casos de suicídios, como: i) 

o mito de que perguntar sobre as ideações suicidas a um potencial suicida; ii) a visão 

de que o indivíduo está declarando que quer dar fim à sua própria vida é apenas para 

chamar atenção e manipular uma situação; iii) a ideia de que quem deseja se matar já 

teria conseguido; e iv) a falsa noção de quem quer se matar não avisa (Werlang e 

Botega, 2004). Tais questões precisam ser expostas e combatidas em toda a sociedade. 

Estas máximas foram observadas durante as entrevistas com os chefes e ou superiores 

hierárquicos dos policiais que tentaram cometer o suicídio. 

Em determinados casos, os policiais não são apoiados, passando a ser 

desacreditados e ou negligenciados. A este respeito, Pereira (2015), descreve a 

entrevista de um policial militar que discursou a respeito de sua visão e vivência 

quanto ao apoio da corporação, quando tentou dar fim a própria vida:  



109 

 

 
 

Após a tentativa de suicídio, João é internado para tratar os ferimentos 

advindos do disparo de arma de fogo que ele próprio realizou contra o peito, o 

policial aponta não ter recebido qualquer suporte da instituição mesmo sendo 

público que ele acabara de tentar suicídio. (Pereira, 2015, p. 146) 

 

Desta forma, é de suma importância a instrução de todos os policiais militares a 

respeito do fenômeno do suicídio, no intuito de minimizar os seus efeitos. A 

introdução deste tema, assim como as suas maneiras de prevenção, tanto cursos de 

formação de oficiais e praças, quanto nos cursos de aperfeiçoamento, disponíveis na 

corporação, seriam excelentes ferramentas preventivas, que poderiam mitigar o 

número de casos, além de diminuir os danos causados aos policiais militares 

envolvidos de forma direta ou indireta.   
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7. IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

A crescente taxa de suicídios e tentativas de suicídio entre policiais militares 

fluminenses sugerem que a tropa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

estaria doente fisicamente e, sobretudo, psicologicamente.  

Este estudo pode ter aplicabilidade empírica e teórica, tendo em vista a 

importância dos membros da instituição entenderem alguns fatores relacionados a 

determinadas peculiaridades da PMERJ que mais podem influenciar nestas elevadas 

taxas.  

Junto a isso, podemos destacar que o conhecimento acadêmico acerca do 

suicídio em instituições policiais acaba sendo muito defasado, deixando muitas 

lacunas teóricas e práticas. Deste modo, este estudo pode contribuir com uma análise 

mais profunda quanto à necessidade de prevenção do suicídio e da tentativa de 

suicídio entre policiais militares, salientando a importância da valorização do Policial 

Militar, devendo ser ele o ponto focal da instituição. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: ABRINDO NOVOS OLHOS E 

NOVOS CORAÇÕES 

 

Durante toda a estruturação, montagem e reunião de dados deste trabalho 

acadêmico, vivenciamos uma pandemia em escala global, na qual ceifou a vida de 

milhões de pessoas ao redor do mundo. A Covid-19 acabou fazendo com que métodos 

tradicionais de estudo, ensino e trabalho tivessem que passar por reestruturações e ou 

adaptações, afastando fisicamente as pessoas. Desta maneira, a ausência de contato 

pessoal com entrevistados acabou sendo um fator limitante para o estudo, que poderia 

ter gerado resultados ainda mais enriquecedores.  

Outra limitação do estudo foi a ausência de conhecimento e contribuição a 

respeito do tema, por parte do setor de psicologia da Secretaria de Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, assim como de toda a área de saúde da corporação. Se não 

fossem alguns colaboradores da área da saúde de forma isolada, de ambos os setores 

(psicologia e médica), contatados por nós de forma pessoal, teríamos tido dificuldades 

ainda maiores, tanto na elaboração deste estudo, quanto na observação de 

determinadas especificidades do fenômeno, o que salienta a negligência da PMERJ 

quando o assunto é suicídio policial militar.  

A falta de comprometimento, por parte daqueles que deveriam dar assistência 

aos envolvidos em casos de suicídio, ficou refletida no total desinteresse e ausência de 

assistência destes setores a este trabalho acadêmico. As contribuições tanto dos 

psicólogos do NUCPSI, quanto dos profissionais da DGS e dos trabalhadores lotados 

nas unidades de saúde da instituição, em especial no HCPM, teriam dado ainda mais 

amplitude e conteúdo ao estudo.  

Entre pesquisas de relevante pertinência, estão os estudos futuros com  

policiais militares reformados, principalmente por muitos apresentariam possíveis 

sintomas relacionados a Transtornos de Estresse Pós-Traumático (TEPT), doença essa 

que estaria ligada diretamente ao suicídio. Este tipo de transtorno possui relação direta 

com casos de suicídio (Hendin, 2014).  Podemos constatar que nos anos de 2019 e 

2020 houve um elevado índice de policiais militares inativos da PMERJ envolvidos 

em ocorrências de autoextermínio. 
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Durante as pesquisas, foram observados diversos sintomas relacionados a 

Transtornos de Estresse Pós-Traumático (TEPT). Entre os principais sintomas 

relatados pelos policiais entrevistados, apontados pela academia especializada, estão a 

sensação de uma ameaça presente e constante, sem que aquele que a sente saiba de 

onde e nem de quem vem esta ameaça, deixando o indivíduo em estado de alerta 

permanente (Ehlers e Clarck, 2000)   

Fizemos variados levantamentos e exposições de dados a respeito dos policiais 

inativos da PMERJ, que podem contribuir para pesquisadores que queiram se 

aprofundar no fenômeno do suicídio entre indivíduos pertencentes a este grupo, assim 

como pesquisadores que estejam buscando fenômenos relacionados a este tema. Quais 

seriam os fatores mais comuns relacionados aos suicídios deste grupo? Questões, 

traumas e comportamentos, ligados à profissão, ainda afetariam a vida destes 

policiais? Qual é o perfil destas vítimas? 

Foram colhidos relatos de chefes e ou superiores hierárquicos de policiais que 

tentaram cometer suicídio. Entre as constatações mais basilares, observamos que a 

grande maiores deles não percebeu nenhum sinal de que o policial poderia atentar 

contra a sua própria vida e nem mesmo que ele possuía problemas psicológicos. 

Outros, contudo, mesmo quando o policial tentou tirar a própria vida, encararam esta 

atitude como “golpe”, “tentativa de lesar a administração”, ou “exagero para chamar 

atenção”. Conforme destacou um dos nossos entrevistados, a respeito de sua 

percepção acerca deste fenômeno:  

Eu quando cheguei na Junta [Junta de Inspeção Psicológica da PMERJ] não me 

achava doente e não conseguia ver que as outras pessoas estavam doentes. Eu 

achava que era “golpe”. Com a minha melhora, eu comecei a observar que 

aquele cara, que falava que era golpe, eu vi que nitidamente aquele cara estava 

doente. O cara estava doente! Então, eu acredito que por eles estarem doentes, 

eles não conseguem observar que os seus subordinados estão doentes. (Oficial 

masculino da PMERJ)  

 

Haveria algum fenômeno por trás da natureza destas percepções? Seria um 

fenômeno cultural da PMERJ e ou de outras instituições militares? Quais seriam os 

fatores motivadores? Há formas de mitigar estas visões? Como a PMERJ pode se 

posicionar frente a esta estrutura? Futuras pesquisas podem investigar e responder 

algumas destas perguntas, sugerindo ações preventivas e ou remediativas. 



113 

 

 
 

Outras linhas de estudo pertinentes seriam aquelas realizadas com familiares de 

policiais militares que consumaram o suicídio, com vistas a entender os efeitos deste 

tipo de caso na família do policial, bem como perceber estruturas psicossociais, 

emocionais e familiares destes militares e das pessoas mais próximas a eles, que 

poderiam ter contribuído para o fatídico acontecimento. 

Miranda (2016), por sua vez, propõe que sejam elaboradas políticas de 

prevenção do suicídio focadas nas causas e nos métodos de autoextermínio policial 

militar mais comuns, destacando que: “Todos os policiais vitimizados por suicídio, 

identificados pela pesquisa, cuja amostra de 54 indivíduos, recorreram as suas 

respectivas armas de fogo como meio. Esse dado é muito importante para a 

formulação das políticas de prevenção do suicídio na PMERJ.” (o.p. cit. P. 87); pois a 

prevenção ao suicídio na Polícia Militar Fluminense, para ser efetiva, deve abordar 

mudanças organizacionais significativas, que interfiram de maneira eficaz na rotina do 

PM, bem como, em seu cotidiano profissional e funcional, além da devida exposição 

deste problema (Miranda, 2020). 

Neste sentido, é necessário que a corporação invista em palestras e instruções 

sobre o suicídio na PMERJ, bem como seminários dirigidos a todos os policiais, em 

especial os lotados em unidades nos quais enfrentam situações de maior 

vulnerabilidade física e psicológica, como é o caso dos batalhões operacionais 

convencionais, responsáveis pelo policiamento ostensivo ordinário, atividade 

constitucional basilar da Polícia Miliar (Miranda, 2016; 2020, Pereira, 2015).   

A principal motivação deste trabalho acadêmico foi tentar descobrir quais os 

principais fatores teriam ligação com o suicídio entre policiais militares em atividade 

na PMERJ, em especial os fatores motivadores ligados não só à corporação, como 

também à profissão policial militar. Para conseguirmos analisar estas questões, 

conversamos com policiais militares da ativa que tentaram cometer suicídio; com 

policiais da ativa que trabalharam diretamente com policiais que tentaram e ou 

consumaram o suicídio; além de um familiar policial de uma policial, que passou por 

estas condições. Desta maneira, procuramos entender quais seriam os principais 

fatores apontados nestes casos, pautados em determinadas categorias estudadas por 

trabalhos acadêmicos a respeito do suicídio.  
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Dentro deste esforço para entender os fatores motivadores, bem como através 

de analises de estatísticas fornecidas pela SSI, além de dados estatísticos 

disponibilizados em fontes abertas pelo Ministério da Saúde, através da plataforma de 

dados DATASUS, foi possível apreender que policiais militares fluminenses, 

proporcionalmente, cometem mais suicídios do que a população geral do estado.  

Além disso, foi possível observar que há um perfil, ou padrão, comum entre 

policiais militares que tiram a própria vida no Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 

cinco anos (2016-2020), sendo ele: i) ser praça, em especial soldado ou cabo; ii) ter 

entre 30 e 40 anos de idade; e iii) não ter chegado a metade da carreira na instituição, 

ou seja, com menos de 15 anos de experiência profissional.  

A PMERJ precisa se adequar ao perfil de profissional de maior faixa-etária, 

tendo em vista que a idade dos aprovados nos últimos concursos, tanto para oficial, 

quanto para praça, tem aumentado consideravelmente. Se entre concursados para o 

cargo de oficial a exigência do bacharelado em direito fez a idade dos aproados 

aumentar, entre as praças a convocação de aprovados em concursos realizados há mais 

de cinco anos, faz com que a idade do novo recruta se dilate ainda mais.  

Se há vinte anos, os aprovados em concursos da PMERJ tinham cerca de 20 

(vinte) anos de idade. Atualmente, os novos policiais militares têm quase 30 (trinta) 

anos de idade, se não mais. Um indivíduo na casa dos trinta anos, geralmente, possui 

uma vida pretérita com muito mais percalços do que um de dezoito, ou vinte anos de 

idade, possuindo, em muitos casos, filho(s), casamento(s), divórcio(s), dívidas, etc. 

Estes pontos dificultam a adaptação do novo policial militar, que vai ter que amoldar a 

sua vida, e as suas questões pessoais, ao militarismo, e as suas inerentes hierarquia e 

disciplina; à privação de sono, tendo em vista os seguidos serviços noturnos; à pressão 

social, principalmente da família e da mídia; à violência; entre outras questões. Alguns 

destes indivíduos acabam não se adaptando a estas questões, aumentando o número de 

policiais com problemas psicológicos e, como último recurso, conforme explorado 

neste trabalho acadêmico, de acordo com os diversos fatores-chave expostos, ao 

suicídio. 

Uma das soluções para este problema, principalmente entre as praças, é a 

aplicação de um número maior de concursos durante os anos, convocando apenas os 

aprovados dentro das vagas. A limitação de 23 (vinte e três) ou 25 (vinte e cinco) anos 
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de idade, no concurso para soldado, que é de nível médio, com convocação em no 

máximo dois anos, poderia ser outra saída para reduzir este panorama exposto.     

Ainda, dentro deste panorama, foi observado que as estatísticas de suicídio, 

assim como os casos de problemas psicológicos entre oficiais da corporação, acabam 

sendo subnotificados, por motivos como tabu; protecionismo de classe; e tentativa de 

ocultar o fenômeno entre os gestores da instituição. Os dois casos analisados neste 

trabalho foram subnotificados, não sendo, desta forma, informados aos setores que 

fazem este controle estatístico. Dentro desta dinâmica, Costa (2016, p.160) expõe 

argumentos que reforçam as ideias expostas nestes dois últimos parágrafos, ao sugerir 

que “tudo indica que os soldados, no grupo das praças, e os tenentes, no grupo dos 

oficiais, são aqueles que sentem mais diretamente o impacto da atividade policial na 

sua saúde mental.”. Desta forma, é de suma importância não só cuidar da saúde e dos 

aspetos físicos dos policiais, como também resguardar a sua saúde psicológica e 

emocional.   

Esta estrutura acaba sendo reforçada pelo fato da depressão ter aparecido em 

todos os casos de tentativa de suicídio analisados neste trabalho acadêmico. Somado a 

este questão que assola os policiais do Rio de Janeiro está a menção, por parte de 

todos os entrevistados, de que a própria profissão policial militar acaba sendo um fator 

motivador do suicídio.  

Compondo esta lógica, estando entre os principais fatores motivadores do 

suicídio entre policiais militares fluminenses, nos últimos cinco anos, estão os 

problemas familiares, principalmente os problemas conjugais. A grande maioria dos 

policiais que tiveram os seus casos estudados, apresentou problemas familiares no 

período da tentativa de suicídio (08 de 10), sendo sete deles envolvidos em casos de 

separação, todos relatando que estes problemas tiveram peso em sua decisão de atentar 

contra a própria vida. Essa separação, bem como a desagregação familiar, acabam 

trazendo uma forte carga emocional ao indivíduo, tendo em vista o distanciamento dos 

filhos, a desconstrução da figura da família e ou as brigas com o antigo 

companheiro(a). Os problemas financeiros também foram observados em grande parte 

dos casos, estando presentes em 70% dos casos.  

Outro fator de grande importância, que merece destaque, é a negligência da 

PMERJ quanto ao fenômeno do suicídio. Não há um controle estatístico rígido, por 
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parte da instituição. Não há, do mesmo modo, um sistema eficaz de troca de 

informações a respeito de suicídios e tentativas de suicídio, principalmente entre os 

setores da área de saúde da instituição. Essa negligência se deve a fatores que vão 

desde um tabu institucional a respeito do suicídio, e dos problemas psicológicos, até 

uma cultura organizacional que rotula os policiais militares que tenham se envolvido 

neste tipo de problema, chegando à falha de coordenação entre a Diretoria Geral de 

Saúde (DGS) e as suas unidades hospitalares subordinadas.  

Desta forma, é muito importante que a instituição estabeleça um fluxo 

informacional entre a inteligência e as unidades de saúde, para que as ocorrências de 

suicídio tentado e ou consumado cheguem ao conhecimento das autoridades 

competentes. Junto a isso, são necessárias ações coordenadas de apoio e auxílio ao 

policial envolvido, de forma direta ou indireta, neste tipo de ocorrência.  

Esta dinâmica é potencializa pelo fato de que foram detectadas ações isoladas, 

principalmente por parte dos psicólogos da instituição, que ajudam a atenuar o 

fenômeno do suicídio. Apesar da Seção de Psicologia da PMERJ não possuir nenhum 

controle e ou trabalho de assistência a policiais que tentaram suicídio, os oficiais 

psicólogos que atuam no HCPM, bem como nos batalhões de área acabam, de forma 

isolada, prestam efetivamente um apoio profissional aos policiais militares envolvidos 

em casos de tentativa de suicídio. Além disso, em certos casos, estes profissionais 

auxiliam familiares de policiais que consumaram o autoextermínio. Porém, ainda são 

ações isoladas e descoordenadas, diminuindo a sua capilaridade e eficácia. 

Outro fator positivo, observado durante os estudos de casos e entrevistas, foi 

que o apoio dos colegas de farda acaba sendo um fator de proteção aos policiais que se 

encontram em situação psicológica delicada. Este apoio acaba sendo mais caloroso e 

eficaz quando o policial que se envolveu em um caso de tentativa de suicídio é do sexo 

feminino. Porém, vale destacar, foi constatado que este apoio também é dado aos 

policiais do sexo masculino que passaram pela mesma situação.  

Conforme pontuado neste trabalho, é de suma importância a integração dos 

órgãos de saúde da PMERJ com o setor de inteligência, no intuito não só de realizar 

um controle estatístico mais eficaz, como também para identificar policiais que 

estejam em situações de suicídio iminente. Atualmente, muitos destes policiais acabam 

utilizando as redes sociais para expor suas ideações e pretensões suicidas.  
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Além disso, campanhas contra o suicídio, assim como instruções nos centros 

de formação de praças e oficiais, contribuiriam para o entendimento do fenômeno do 

suicídio, ajudando a identificar sinais de pares, superiores e subordinados. A 

prevenção é a melhor e mais barata ferramenta para mitigar os fenômenos do suicídio 

e da tentativa de suicídio na PMERJ. Este tipo de atenção demonstra uma empatia e 

valorização da PMERJ ao policial militar, abrindo os olhos e os corações de todos os 

seus membros, reforçando a mensagem escrita na parede da Academia de Formação 

de Oficiais, que diz: “O maior patrimônio da PMERJ é o policial militar.”.    
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