
Organizadores
Elza Terezinha Dolejal

Luiz Antônio Külzer
Oswaldo Gregório Ferreira Filho

Rafael Luiz Nava Ferro

SAÚDE PSICOLÓGICA
DOS AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL 

DE ACORDO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO BRASIL

AS CONDIÇÕES DA





RESUMO
Este artigo tem como principal fundamento descrever como é a 
realidade das Políticas Públicas direcionadas a saúde psicológica 
dos Agentes de Polícia Federal, visto que as atividades laborais 
dessa classe estão voltadas para a manutenção da ordem, combate 
à criminalidade e segurança da sociedade, consequentemente, 
expostos a periculosidade eminente e a obrigatoriedade do uso de 
arma de fogo como objeto de trabalho. De acordo com a coleta dos 
dados, que foi de modo bibliográfico e entrevistas, os Agentes não 
possuem um convênio específico para a categoria instituído em lei, 
podem optar por convênios privados com desconto mensal. Em 
compreensão aos resultados, através de exercícios de planejamento 
e estratégia, sugeriu-se a criação de uma rede de assistência à saúde, 
que seja exclusiva para o atendimento a esses trabalhadores.
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INTRODUÇÃO
1.

Descrever as condições das políticas públicas referentes a saúde psicológica 
dos agentes da Polícia Federal, não é uma tarefa fácil, visto que os dados são 
de trato sigilosos. 

Como é a realidade das Políticas Públicas direcionadas a saúde psicológica 
dos Agentes de Polícia Federal, visto que as atividades laborais dessa classe 
estão voltadas a manutenção da ordem, combate à criminalidade e segurança 
da sociedade? Consequentemente, expostos a periculosidade eminente e a 
obrigatoriedade do uso de arma de fogo como objeto de trabalho?

Esse é o problema diretivo da pesquisa, descrever o direcionamento das 
Políticas Públicas em relação a manutenção ou melhoria na qualidade de 
vida dos agentes da polícia federal no Brasil, se eles têm plano de saúde 
especifico, como é o local de trabalho, e as pesquisas e seus dados mais 
recentes nesse âmbito de trabalho. 

Para tanto, buscou-se por reportagens em jornais locais, documentos 
oficiais de modo público, para que então o relato da pesquisa fosse válido e 
altamente confiável. 



AS CONDIÇÕES DA SAÚDE
2.

Os desvios da saúde mental, em graus variados de complexidade e duração, 
contribuem significativamente no peso da morbidade da população geral, 
a julgar pelos indicadores de prevalência em inquéritos de morbidade, 
pelo número de atendimentos médicos e de internações hospitalares e 
pela importância das doenças mentais como causa de incapacidade para o 
trabalho (MENDES, 1988).

Assim, estima-se que nas áreas metropolitanas brasileiras, à semelhança do 
que ocorre em outros países, cerca de 18% da população necessita de algum 
tipo de ajuda psiquiátrica, e para estes, estima-se a necessidade de duas 
consultas médicas por ano, o que por si só demonstra a repercussão desses 
problemas sobre a infraestrutura de serviços de saúde (MENDES, 1988).

Por outro lado, tem sido estimado que 5 a 10% da força-de-trabalho ocupada 
sofre de problemas de saúde mental considerados sérios, e que cerca de 30% 
sofre de algum tipo de desconforto psíquico, de menor proporção. Como já 
foi mencionado a propósito das causas de incapacidade temporária e de 
incapacidade permanente entre segurados da Previdência Social no Brasil, 
as assim rotuladas psiconeuroses ocupam o primeiro lugar entre as causas 
de incapacidade temporária, e o segundo e o terceiro lugar entre as causas 
de incapacidade permanente e invalidez. Saliente-se que o tempo médio 
de afastamento do trabalho concedido pelo INPS (Instituto Nacional de 
Previdência Social) para as psiconeuroses é de dez meses (MENDES, 1988).

Sobre neurose,

PSICOLÓGICA NO BRASIL

O Termo neurose, foi proposto em 1769 (alguns afirmam que foi em 1777), pelo 
médico escocês William Cullen (1710-1790) para definir as doenças nervosas 
que acarretavam distúrbios da personalidade. Foi popularizado na França por 
Philippe Pinel (1745-1826) em 1785. Retomado como conceito por Sigmund 
Freud a partir de 1893, o termo é empregado para designar uma doença 
nervosa cujos sintomas simbolizam um conflito psíquico (TRIPICCHIO).



Para Levi, 1984, que é um pesquisador sueco, que mais se destaca nos estudos 
sobre estresse e seus fatores psicossociais, identifica como “principais 
estressores psicossociais no trabalho”, os seguintes itens:

Sobrecarga quantitativa: muita coisa para fazer, em pouco tempo;
Carga qualitativa inferior às possibilidades (underload): atividades pouco 
estimulantes ou desafiadoras, que não exigem criatividade, monótonas e 
repetitivas;
Conflitos de papéis e responsabilidades: “no trabalho, somos filhos, pais, 
cônjuges, amigos, membros de clubes, entidades, sindicatos, e nem sempre 
podemos cumprir bem estes diferentes papéis, simultaneamente”;
Falta de controle sobre a sua própria situação: outros decidem pelo trabalhador 
o que fazer, onde, e como, inclusive ritmos e velocidades;
Falta de apoio social: chefias, colegas de trabalho e outros;
Estressores físicos: barulho, calor ou frio extremos, iluminação deficiente ou 
excessiva, odores incômodos e outros;
Estressores específicos da indústria: tecnologia de produção em massa, 
processos de trabalho altamente automatizados, e trabalho em turnos. 

A influência do trabalho sobre a morbidade devida aos distúrbios e às doenças 
mentais, os distúrbios psiconeuróticos, o estresse, ampliam a compreensão 
da necessidade da abordagem integral e integrada, e mostram, de forma 
inquestionável, o quanto ainda falta para que o setor de saúde, assuma 
seu papel de executar ou coordenar programas que ajudem a interceptar a 
“história natural” desses desvios da saúde, deixando de se limitar a tratar, 
internar, ou pagar a conta (MENDES, 1988).



AS DOENÇAS PSICÓLOGICAS 
2.1.

Estudos mostram que há um aumento no número de pessoas que adoecem 
e se afastam do trabalho pelos mais variados motivos de saúde, porém, os 
de ordem mental e comportamental têm se tornado os mais prevalentes e 
se configuram entre as maiores causas de afastamento de longo prazo. O 
relatório da IV Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador e Trabalhadora 
revela que os transtornos mentais e comportamentais são a terceira causa 
mais frequente de afastamentos do trabalho no Brasil, com a previsão de 
duplicar esse número até 2020.

Sabe-se que existe uma relação entre o trabalho e a doença, porém, ainda 
predomina a ideia que nega a existência do nexo entre trabalho e saúde 
mental, o que, em consequência, leva o trabalhador a ter dificuldades em 
obter o reconhecimento de que o agravo vivido tem origem ocupacional, 
seja por parte da empresa ou pelos profissionais da saúde.

O trabalhador dificilmente procura um serviço de saúde para falar dos 
problemas vivenciados no seu trabalho, pois ele tem medo, receio, vergonha, 
entre outros. Esses autores ainda afirmam que o trabalhador também não é 
questionado sobre esse aspecto, e, assim, pode haver diluição dos problemas/
queixa nas situações pessoais em que a responsabilidade única é da pessoa, 
isto é, a culpa do adoecimento recai sobre o próprio indivíduo (MACHADO; 
MUROFUSE; MARTINS, 2016). A condição mental mais abordada nos artigos 
analisados foi o esgotamento profissional ou Síndrome de Burnout, sendo 
definida como uma síndrome patológica resultante do estresse ocupacional 
prolongado. 

A descrição inicial sobre a síndrome de Burnout foi realizada pelo psiquiatra 
Herbert J. Freudenberg, em 1974, que define a síndrome, como um estado 
relacionado ao esgotamento, decepção e perda do interesse pela atividade 

QUE MAIS AFASTAM O
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de trabalho que acomete profissionais que trabalham em contato direto com 
pessoas. O transtorno está registrado no Grupo V da CID-10” (Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) 
(BORGES et all, 2002).

Essa síndrome é composta por uma sensação de esgotamento físico e 
emocional que se resulta consequentemente em “ausência no trabalho, 
agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, 
dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, 
pessimismo, baixa autoestima e até mesmo ideação suicida” (BORGES er all, 
2002).

No Brasil, a síndrome de Burnout, é considerada doença relacionada ao 
trabalho, está presente na lista de transtornos mentais e do comportamento 
associados ao trabalho, de acordo com a Portaria/MS nº 1.339/1999. Conforme 
o Ministério da Saúde, o trabalhador perde a significação do trabalho em sua 
vida e normalmente se desinteressa pelas atividades laborais, parecendo 
inútil qualquer esforço realizado (GRACINO et al., 2017).

Outro problema de saúde, que afeta o trabalhador, é o “desejo de acabar com 
a dor”, que é o suicídio. As causas podem ser de ordem emocional, divórcio, 
perda do trabalho, perda de um ente querido, doenças físicas (SETEMBRO 
AMARELO).

O suicídio está entre as principais causas de mortalidade no mundo. 
Anualmente, estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas cometam suicídio 
no planeta, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos, estando o 
Brasil entre os dez primeiros países do mundo com maior número absoluto 
de mortes por suicídio. É importante compreender a complexidade dos 
múltiplos fatores psicossociais e emocionais envolvidos no comportamento 
suicida, o que reforça a importância da avaliação clínica e de métodos 
eficazes na intervenção desse problema de saúde pública (SILVA et al., 2017).

No mundo, o país que lidera os registros de suicídios é a Índia, com 258 
mil casos por ano. Se considerado um grupo de 100 mil habitantes, quem 
assume o ranking é a Guiana, com 44,2 suicídios. O Brasil ocupa o 111º lugar 
no mundo e o oitavo nas Américas (FENAPEFRN,2018).



A REFORMA PSIQUIATRICA NO
2.2.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) foram implantados, como resultado 
do movimento denominado Reforma Psiquiátrica, para articularem a Rede de 
Saúde Mental no território onde estão implantados. Situaram os Caps como 
os serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, que têm por objetivos: 
dar atendimento clínico diário, a fim de evitar as internações; promover a 
inserção social das pessoas com transtornos mentais; constituir-se em porta 
de entrada à rede de atenção especializada; e proporcionar suporte em saúde 
mental, focando no desenvolvimento de autonomia (OLIVEIRA et al., 2014).

Nesse contexto, os Caps assumem especial relevância no cenário das 
novas práticas em saúde mental no País. Essa mudança paradigmática 
deve englobar a relação que se estabelece com o usuário, equipe, família 
e a comunidade. A mudança de papéis, a democratização das instituições, 
o envolvimento e responsabilização da comunidade devem somar-se aos 
objetivos técnicos do tratamento. O objeto de intervenção torna-se mais 
complexo e interdisciplinar, assim como as práticas e os saberes tradicionais 
devem ser reconstruídos para responder a essa transformação (OLIVEIRA et 
al., 2014).

Especificamente na área da saúde mental, a Portaria nº 3088/GM/MS, de 
23 de dezembro de 2011, instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 
para atenção às pessoas com transtorno mental ou dependentes de crack, 
álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Os 
objetivos gerais da RAPS são: ampliar o acesso à atenção psicossocial da 
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população em geral, promover a vinculação das pessoas com transtornos 
mentais e com abuso do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias 
e garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de 
saúde no território, qualificando a assistência por meio do acolhimento, do 
acompanhamento contínuo e da atenção às urgências (OLIVEIRA et al., 2014).



O SUICIDIO EM AGENTES DA
2.3.

POLÍCIA FEDERAL 

As doenças psíquicas atingem os agentes da polícia federal, de uma forma 
crítica, levando ao suicídio alguns trabalhadores dessa instituição de 
segurança pública, como noticia o Jornal de Todos os Brasis GGN, por LOPES, 
2015, 

Nos últimos cinco anos, a Polícia 
Federal registrou 24 casos de 
suicídios dentro da Corporação. 
Diante desse quadro alarmante, 
durante o “Setembro Amarelo”, a 
Federação Nacional dos Policiais 
Federais lança uma campanha de 
prevenção e combate às ocorrências 
(FENAPEFRN, 2018).

Fig. 1 Fonte: FENAPEFRN

Por que os policiais federais brasileiros estão se suicidando?
Por Débora Lopes
Entre março de 2012 e março de 2013, o número de policiais federais que se 
suicidaram assustou a corporação brasileira: 11 no total. Praticamente um 
por mês. Nos últimos anos, estudos, pesquisas e levantamentos demonstram 
que as questões ligadas à saúde psicológica dentro da Polícia Federal são 
preocupantes. Os sindicatos de diversos Estados do país denunciam o 
sucateamento da categoria.

Dos motivos, que afetam os servidores, cita que é o estresse, alcoolismo, 
ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Que uma pesquisa realizada 
com 11 mil policiais (número total da corporação brasileira) entrevistados 
recentemente, dois mil afirmam tomar algum tipo de medicamento para 
tratamento psicológico e psiquiátrico, de acordo com a Federação Nacional 
dos Policiais Federais (FENAPEF). 



Agente federal há 18 anos, M.P.* conta que, nos últimos 
dias, ligou para um amigo também policial federal que 
estava retornando à função depois de 15 dias de férias. 
O colega de profissão desabafou que o descanso não 
foi suficiente: “Estou me entupindo de Rivotril pra ir 
trabalhar”.

A Fenapef, também cita que “oficialmente, existem apenas um psiquiatra 
e cinco psicólogos para atender toda a PF.” No entanto, nessa reportagem 
não esclarece como são esses atendimentos ou como se realizam os 
encaminhamentos. Na continuidade, do texto fala-se sobre uma pesquisa 
realizada pela Delegada Federal Tatiane da Costa Almeida, que então 
entrevistou policiais federais e alunos da Academia de Polícia, que então 
denota a diferença entre o momento que o policial entra na academia e 
a realidade da carreira, e a ligação dessas atividades com o suicídio dos 
policiais: 

O assunto dos suicídios intrigou a delegada federal Tatiane da Costa Almeida, 
que levou a questão para fora do país ao defender a tese de mestrado Quero 
Morrer do Meu Próprio Veneno no Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal. 
Para dar consistência ao trabalho acadêmico, ela entrevistou policiais federais 
e desenvolveu um questionário, que, posteriormente, foi aplicado à dois mil 
alunos da Academia de Polícia.

Sobre a academia, a delegada refere que o curso feito na Academia de 
Polícia dura cerca de cinco meses e realizado em Brasília (Distrito Federal). O 
desempenho nas aulas implica na aprovação ou não do candidato. Essa etapa 
“já é estressante”, pois inicia com um dos grandes agravantes da profissão, 
que é o isolamento, pois permanecem em regime de internato e distantes da 
família. No site da Academia, encontra-se a seguinte informação: “Para que 
os objetivos pedagógicos sejam alcançados, os alunos estão sujeitos a uma 
intensa rotina, sob regime de semi-internato, das 7h40 às 19h30, de segunda 
a sábado”.

“A ilusão com a rotina da profissão é um dos pontos que 
provavelmente deprime o policial recém-ingresso na 
corporação. “Quando estamos na academia, vivemos 
um mundo cheio de coisas novas. Aprendemos a lutar, a 
atirar, nos acostumamos com a agitação. Quando você 
começa a trabalhar, não existe todo esse dinamismo”, 
frisa. Muitas vezes, o trabalho da PF é burocrático. Para 
a delegada, o inquérito policial é o maior exemplo de 
procedimento desprovido de “aventura”.



Já “Para o diretor-adjunto da Fenapef, Flávio Werneck, o isolamento faz parte 
da profissão e não pode ser visto como motivo principal. A precarização 
do trabalho parece ser mais grave. “Quando você é mandado pra cidades 
de fronteira do Brasil, você não recebe apoio nenhum do departamento”, 
destaca. “Você vai às suas custas, tendo de pagar, inclusive, sua passagem 
pra ir lá. Você chega à cidade sem suporte pra moradia, hospedagem. Não te 
explicam o dia a dia do lugar, quais os riscos operacionais que você vai correr 
enquanto policial federal. E não tem um acompanhamento psicológico e 
psiquiátrico regular.”

A Fenapef, também cita outra pesquisa realizada pela Universidade de Brasília 
(UnB) em 2012, 53% dos policiais entrevistados responderam que gostariam 
de se desligar da Polícia Federal. Quando perguntados sobre a existência de 
programas voltados para o bem-estar ou atenção à saúde do servidor dentro 
da PF, 88% afirmaram não haver qualquer programa do tipo.

Sobre atendimento psicológico, a delegada Tatiane, ainda na reportagem 
pela Fenapef, explica que “O número de psicólogos tem diminuído, porque 
agora a polícia está num sistema integrado de saúde junto com todos os 
órgãos do Executivo (...) talvez, devemos repensar e colocar mais psicólogos 
trabalhando diretamente com os policiais.” 

Se ocorre a possibilidade de contratar profissionais para a realização de 
serviço terceirizado, opina que “O policial é muito isolado, muito desconfiado. 
Talvez ele tenha dificuldade pra falar com psicólogos que não sejam do 
quadro da polícia. Seria interessante termos um médico que conheça melhor 
o dinamismo do nosso órgão.”

A Fenapef também aborda o assunto, afirmando que “o grande problema é 
que os agentes federais se submetem a um regime de trabalho militarizado, 
sem que tenham treinamento militar para isso”. De acordo com a federação, 
a PF não cumpre com uma portaria da Secretaria de Direitos Humanos, 
que obriga o órgão a “desenvolver programas de prevenção ao suicídio, 
disponibilizando atendimento psiquiátrico, núcleos terapêuticos de apoio e 
divulgação de informações sobre o assunto”.

Uma publicação de 2017, sobre o suicídio dos policiais federais, no site da 
FENAPEF, tem o título: “suicídio entre policiais federais é seis vezes maior do 
que a média brasileira”, abaixo está a reportagem:



“Cheguei a sacar a arma e apontar para a minha cabeça. 
O fundo do poço foi quando me peguei pesquisando na 
internet formas de se matar sem sentir dor. Caiu a ficha 
e então fui procurar uma ajuda, uma terapia”.

Essa frase, foi a revelação feita pelo “agente da Policia Federal Alexandre 
Santana Sally, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Federal 
de São Paulo, durante a abertura do Encontro sobre Prevenção ao Suicídio, 
organizado pelo sindicato e pela Superintendência da Polícia Federal de São 
Paulo”.

Entre 1999 e 2015, foram registrados 42 casos de suicídios. Nos últimos cinco 
anos do levantamento, foram 20 casos, o dobro do período de cinco anos 
anterior. O último ano em que não ocorreu nenhum suicídio de policial federal 
foi em 2004.
“São números que estão subestimados. Os casos de suicídios podem ser 
ainda maiores.  Por exemplo, há casos em que o agente ‘busca a bala’ durante 
uma operação. Na estatística, aparece como morte em ação, mas existiu ali 
o impulso suicida. Alguns agentes já comentaram sobre isso e não se sabe 
de fato quantos casos foram”, disse o psiquiatra Roberto Tonanni de Campos 
Mello, da superintendência da Polícia Federal de São Paulo.
Segundo o médico, há sinais, que podem ser observados pelos colegas de 
trabalho, que indicam uma potencial situação de suicídio. “Fundamentalmente, 
é alguma mudança de comportamento. O convívio muda e sai do padrão. 
Alguém que, repentinamente, ficou mais quieto, começou a faltar no serviço. 
Era mais expansivo e ficou mais calado. Algumas situações são sutis. Mas aí 
entra a questão da constância. Deixa de ser apenas um dia ruim e passa a ser 
um comportamento rotineiro”, disse.
Para o presidente do sindicato, os casos de suicídio entre policiais federais têm, 
em parte, relação com a atividade profissional. “A Polícia Federal é o serviço 
público onde mais ocorrem suicídios. Se comparar como se fosse um país, a PF 
seria o sétimo no ranking mundial, enquanto o Brasil é o 111º. É uma atividade 
muito estressante e cheia de pressão. O agente sofre muito assédio moral e 
isso gera muita desmotivação. Não houve uma restruturação da carreira. 
Desde que a Polícia Federal passou a exigir nível superior, a nossas atribuições 
continuam sendo complexas, porém, não houve uma adequação. (...)
Para comprovar o ponto de vista, Sally lembra que as ocorrências de suicídios 
aumentaram a partir de 2011. “Foi quando começou a reinvindicação pela 
reestruturação da carreira. E em 2012, foi quando aconteceu a greve de quase 
70 dias”.

Sobre atividades realizadas para o combate ao suicídio, Sally refere que, em 
2015 o CVV (Centro de Valorização da Vida), trouxe ao Brasil a Campanha do 
Setembro Amarelo, já instaurado em outros países, que combate o suicídio.



O CVV – Centro de Valorização da Vida é uma entidade sem fins lucrativos que 
atua gratuitamente na prevenção do suicídio desde 1962, membro fundador 
do  Befrienders Worldwide, que tem como tradução: Carta para o mundo 
todo - é uma empresa sem fins lucrativos de voluntários que prestam serviço 
de auxilio “ouvem sem julgar as pessoas que são suicidas). O CVV atua junto 
ao IASP – Associação Internacional para Prevenção do Suicídio), da Abeps 
(Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio) e de outros órgãos 
internacionais que atuam pela causa.

Há dois anos, o CVV trouxe para o Brasil o “Setembro Amarelo”, mês escolhido 
para os debates e orientações sobre o combate ao suicídio. “É uma questão 
fundamental de saúde, 17% da população mundial vai pensar em se matar 
alguma vez na vida. É um quinto da população. Não é uma anormalidade. Na 
vida, às vezes, a gente pensa em desistir, mas se você não tem com quem falar, 
não tem ninguém do lado, não procura ajuda, acaba se matando mesmo. O 
caminho então é falar, é procurar ajuda para evitar a tragédia”, disse.
(...)
Outra hipótese que pode explicar o alto índice de suicídios entre os policiais 
e o acesso à armas de fogo. “Assim como a classe médica que também tem 
acesso aos remédios que podem levar à morte, os policiais, de um modo geral, 
estão próximos às armas de fogo”, disse.
Desde 2014, está em vigor uma norma na Polícia Federal que recolhe a arma do 
agente em casos de afastamento do trabalho por conta de alguma doença da 
categoria F, do CID (Código Internacional de Doenças), que inclui as patologias 
por doenças mentais.
“No passado, foram apresentados outros projetos de prevenção ao suicídio, 
mas que não saíram do papel. O atual superintendente da PF está muito 
disposto em implantar o programa biopsicosocial dentro da PF, criado em 
2009. Vamos colaborar para implantá-lo este ano”, disse Sally.

O Número de suicídio entre policiais federais está disposto conforme gráfico 
apresentado, pela FUNDAPEF, 2018,



Fig. 2 Fonte: Strauss Comunicação http://fenapef.org.br 



No Estado do Rio Grande do Norte, através da FENASPF (Fundação Nacional 
da Polícia Federal), essa campanha se deu início em 2018, através de palestras, 
visitas e até mesmo marketing de divulgação pelas redes sociais, por ocasião 
da Campanha do Setembro Amarelo:

Durante o mês de setembro, a Fenapef e os 27 sindicatos filiados estarão 
nas Redes Sociais apresentando medidas de prevenção e como identificar 
um colega com depressão. Em alguns estados, no dia 10 de setembro, que é 
comemorado o Dia Internacional de Prevenção e Combate ao Suicídio, farão 
palestras e programações com os servidores no sentido de conscientizar e 
ajudar aqueles que têm necessidade (SINPEFRN, 2018).

No Brasil, a Campanha do Setembro Amarelo, foi iniciada em 2015, na cidade 
de Brasília, pelo CVV, CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação 
Brasileira de Psiquiatria). Mundialmente, o IASP – Associação Internacional 
para Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa, vinculado ao 
dia 10 do mesmo mês no qual se comemora o Dia Mundial de Prevenção do 
Suicídio. 

Essa data está atrelada ao “11 de Setembro de 2011” dia em que ocorreu 
a tragédia das Torres Gêmeas em Nova Iorque no Estados Unidos, quando 
aquelas sofreram ataques ou atentados terroristas: foram uma série de 
ataques suicidas contra os Estados Unidos coordenados pela organização 
fundamentalista islâmica al-Qaeda.

Na cidade de Cascavel, o médico responsável pela Campanha do Setembro 
Amarelo, Dr. Fabiano Agostinho, em entrevista a essa pesquisa, informou 
que o trabalho na região está voltado para palestras informativas em 
estabelecimentos e entidades públicas, como a Delegacia de Polícia Federal, 
para o ano de 2018. O objetivo da Campanha, é levar informação mais 
detalhada sobre a prevenção ao suicídio, sendo que foi instalado o Disque 188 
(ligação gratuita, serviço público que funciona em todo território brasileiro) 
para as pessoas que necessitam de auxílio e até mesmo “socorro”. Através 
desse serviço de atendimento telefônico, as pessoas (vítimas, amigos, 
familiares) podem ser ouvidas por voluntários, que realizam uma escuta sem 
julgamento e livre de qualquer preconceito. 



CONTEXTO DA AÇÃO POLICIAL
3.

No dia 25 de agosto, comemora-se o Dia do 
Soldado, em homenagem a Caxias. Por Decreto 
51.429, de 13 de março de 1962, sancionado 
pelo presidente da República João Goulart, 
pelo primeiro-ministro Tancredo Neves e pelo 
ministro da Guerra general-de-exército João de 
Segadas Vianna, foi o marechal Luís Alves de Lima 
e Silva, duque de Caxias, consagrado Patrono do 
Exército Brasileiro. (www.al.sp.gov.br)

A atuação policial no Brasil passou por várias transformações ao longo dos 
mais de 200 anos de sua existência, seguindo a mesma estrutura desde a 
Constituição Federal de 1988. No Brasil a primeira polícia foi criada pela 
Coroa portuguesa em 1808, a chamada Intendência Geral de Polícia e logo 
em seguida, em 1809, foi criada a Guarda Real de Polícia. 

A primeira deu origem à Polícia Civil atual e a segunda, à Polícia militar, no 
entanto devido à ineficácia no gerenciamento das crises da época, a Guarda 
Real foi abolida e em seu lugar foi criado o Corpo de Guardas Municipais 
Permanentes – CGMP (CARDOSO, 2009).

Em 1889 ocorreu uma mudança no quadro político do país, com a Proclamação 
da República houve alterações nas relações políticas e entre as classes 
sociais que exigiram mudanças nas instituições policiais. Nesta fase, com 
a migração da população rural para a região urbana houve a necessidade 
de uma reformulação nas ações policiais. Anteriormente a este evento, o 
corpo policial se ocupava com a supervisão das classes urbanas tidas como 
perigosas, os mesmos passaram a ter que controlar os recém-chegados e 
para isso em 1890 o Código Penal foi reformulado (SOUZA E MORAES, 2011).

A chamada “experiência democrática” da década de 50 teve seu fim com o 
golpe militar em 1964 que estabeleceu um regime burocrático-autoritário, 

Fig. 3 Fonte: al.sp.gov.br



que reduziu as ações políticas e expandiu o poder das Forças Armadas. De 
acordo com Carvalho (2007), “esta nova ordem política era justificada a partir 
da noção de inimigo interno inscrita na Doutrina de Segurança Nacional, 
desenvolvida pela Escola Superior de Guerra do Exército Brasileiro”, com o 
objetivo de conter a oposição política.

Com o golpe de 1930 e Getúlio Vargas no poder, as polícias passaram por uma 
série de mudanças, alguns delegados da Polícia Civil do Distrito Federal e de 
outros estados foram substituídos por pessoas de confiança do regime, e a 
polícia passou a ser responsável também pelo controle dos grupos políticos 
considerados inimigos do Estado, bem como das classes pobres perigosas 
(CARVALHO, 2007).

A polícia era o braço direito do governo Vargas, que estabeleceu uma 
repressão política, cuja vigilância era centralizada no Distrito Federal, nos 
demais estados era coordenada pela Polícia Civil e em 28 de março de 1944, 
por meio do Decreto-Lei n. 6.378, a então polícia Civil do Distrito Federal 
se tornou Departamento Federal de Segurança Pública – DFSP, a qual era 
diretamente subordinada ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
(POLÍCIA FEDERAL, 2018). 

De acordo com Carvalho (2007) neste período houve uma reformulação do 
aparato policial por meio da Constituição Federal de 1967, a qual manteve 
as Polícias Militares como reserva e forças auxiliares do Exército, mas com 
uma inovação, extinguiu as Guardas Civis e agrupou seus efetivos às Polícias 
Militares, as quais passaram a ser as únicas forças policiais com função de 
patrulhamento das cidades, mas ainda subordinadas ao Exército brasileiro. 
Neste mesmo ano é que surge o nome Polícia Federal em substituição à 
denominação Departamento Federal de Segurança Pública – DFSP.

O contexto histórico brasileiro mostra que atividade policial e direitos 
humanos ocuparam sempre lados opostos, isso ficou bem evidenciado 
durante o período da ditadura militar, quando a polícia ficou estigmatizada 
por ações violentas, as quais não se enquadram com o modelo ideal de 
corporação em um Estado Democrático de Direito (EMERIK, 2013). 

A forma de atuação autoritária da força policial desta época acabou por 
instituir um grande distanciamento entre esta e a sociedade. A população 
de modo geral, ainda vê atualmente os agentes de segurança como um meio 
de repressão do Estado sobre o povo, em outras palavras, enxerga a forma 
de agir da polícia como contrária aos interesses do povo e não em favor 
do mesmo. Em consequência do novo modelo de política brasileira, mais 
democratizada, fez-se necessário formular um novo modelo de segurança 



pública no país, considerando que essa nova conjuntura da política nacional 
permite uma relação de parceria entre a polícia e os direitos humanos, 
beneficiando a comunidade e não o contrário (EMERIK, 2013).

Para Emerik (2013), há que se considerar o agente de segurança como um 
educador que transmite cidadania por meio de exemplos de conduta, de 
comportamento moderado e uso do bem senso. Assim sendo, a ação policial 
consiste em desempenhar suas funções específicas e ao mesmo tempo 
proteger os direitos humanos.  

Na Constituição Federal de 1988, corrobora isso quando define segurança 
pública como “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio”. Neste contexto, pode-se então considerar a mesma como um 
problema bastante complexo no Brasil. Ao longo dos anos, a criminalidade 
vem apresentando crescimento representativo, com números alarmantes, 
enquanto o investimento neste setor diminui.    
                         
 Nos dados dos governos federais e dos tribunais de justiça, o número de 
presos por tráfico de drogas aumentou de 23,7% para 35,8% em 4 anos. Desde 
a implantação da Lei de Drogas em 2006, até o ano de 2017, este número teve 
um aumento de 480% (VELASCO; D’AGOSTINO; REIS, [201-?]). 

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017 divulgou que, em 2016, os 
gastos com políticas públicas de segurança totalizaram 81 bilhões de reais, 
entre União, Estados e Municípios, apresentando redução de 2,6% do total, 
em comparação a 2015. Analisando somente os gastos da União, a redução 
foi de 10,3%. Os homicídios apresentaram aumento de 4% de 2014 a 2016 
com total de 61.383 casos. Em relação aos policiais mortos, o número foi de 
453 em 2016, apresentando um aumento de 23,1% em comparação a 2015. 

Percebe-se que, mesmo após ser sancionada a lei 13.145/2015, em 06 de julho 
de 2015, que alterou a classificação de crimes praticados contra integrantes 
das forças de segurança e seus familiares até terceiro grau, no exercício de sua 
função ou decorrência dela, passando a ser classificado como qualificado, e 
considerado como crime hediondo, o número de policiais mortos continuou 
crescendo. 

Atualmente, de modo geral os manuais de Direito Administrativo, em 
sua grande maioria, descrevem dois conceitos para o termo Polícia, um 
negativo e outro positivo. No conceito negativo descrevem-no como atitudes 
coercitivas, que previnem a perturbação da ordem pública, por meio de 
limitações à liberdade individual e/ou coletiva, já no conceito positivo, as 



atitudes visam promover a tranquilidade da sociedade por meio de proteção 
e socorro comunitários (CRETELLA JUNIOR, 1987).  

O Artigo 144 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2018) define que:

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I -  polícia federal;
II -  polícia rodoviária federal;
III -  polícia ferroviária federal;
IV -  polícias civis;
V -  polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
Conforme a Constituição Federal do Brasil, as atribuições da Polícia Federal 
são: 
“I– apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento 
de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 
empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão 
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser 
em lei; 
II– prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros 
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 
III– exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

A Constituição Federal denominou o órgão como Polícia Federal e o Decreto 
n. 6.061 de 15 de março de 2007 o colocou hierarquicamente ao lado das 
demais secretarias do Ministério da Justiça com a mesma denominação. 

Uma ação policial até ser deflagrada passa por alguns procedimentos e 
podem levar meses ou anos, que, de acordo com Venturini (2016) são:

Fase anterior à operação, que é formada pela abertura do inquérito, coleta 
de provas e autorização judicial para alguns procedimentos como escutas 
telefônicas e buscas;
Deflagração da operação: é feita pelo delegado responsável pelo caso, quando 
o mesmo entende que a torna-la pública é necessário para o avanço nas 
investigações. Centenas de agentes podem fazer parte de uma operação e 
ocorrer em várias cidades simultaneamente.
Durante uma operação podem ocorrer prisões, conduções coercitivas, buscas 
e apreensões, e atuações conjuntas com outros órgãos como o Ministério 
Público Federal, a Receita Federal, o Ibama e o INSS; 
Duração de uma operação: as investigações não tem prazo para terminar. 
Quando é finalizada, o delegado conclui o inquérito, podendo ou não pedir 
o indiciamento do suspeito. O inquérito é encaminhado ao Ministério Público 
Federal, é este órgão que decide se denuncia o suspeito a Justiça ou se pede 
o arquivamento do inquérito. Se denunciar e a Justiça aceitar, se inicia o 
processo e posterior julgamento.



Atualmente, crimes de corrupção vêm ganhando notoriedade no Brasil. Por 
tratar-se de crime federal, as investigações ficam a cargo da Polícia Federal. 
Segundo Augusto (2018), o número de operações de combate à corrupção 
aumentou 411%. Foi de 56 operações em 2013 para 286 em 2017, 621 
operações no período e 1.946 pessoas presas.

Uma das maiores operações realizadas pelo Ministério Público e pela Polícia 
Federal e a Operação Lava Jato, iniciada em 2009 a partir da observação 
dos montantes movimentados por doleiros, ligados a Alberto Youssef, no 
Brasil e no exterior. As pessoas que após investigação foram detidas, foram 
encaminhadas para a Delegacia da Polícia Federal da cidade de Curitiba do 
Estado do Paraná, porque “O foco inicial da investigação eram crimes de 
lavagem de dinheiro de recursos ilícitos relacionados ao ex-deputado federal 
José Janene, de Londrina, no Paraná.”. 

Vista do Edifício da Delegacia da 
Polícia Federal Superintendência 
Regional de Curitiba-PR.

Fig. 4 (Foto: Gilmar Rose / Foto Premium) 
Crédito: Eduardo Carmim/Alamy Live News  

O nome dessa operação vem do fato de que uma das primeiras organizações 
a serem investigadas por obtenção de recursos ilícitos usava uma rede de 
postos de gasolina, para fazer a lavagem de dinheiro (R7 DIVERSÃO).

Ao centro da foto o Ex-Presidente 
do Brasil Luiz Lula Inácio da Silva, 
preso pela Operação Lava Jato, 
levado para a Delegacia de Polícia 
Federal de Curitiba-PR.

Fig. 5 Fonte: R7 
Todos os direitos reservados – Rádio e 
Televisão Record S.A 



Em relação às ações relacionadas à segurança pública, a Lei 13.690/2018 foi 
sancionada em 10 de julho de 2018, a qual trata da criação do Ministério de 
Segurança Pública. Este foi criado com o objetivo de coordenar a segurança 
pública em nível nacional e promover a integração das forças policiais.

Recentemente surgiu a análise criminal, devido ao modelo atual de alocação 
adequada de recursos públicos traduzida em uma necessidade de redefinir 
a forma que a segurança pública é feita. De acordo com Magalhães (2007), 
a análise criminal é uma ferramenta imprescindível para a produção de 
conhecimento voltada para a gestão da segurança pública, que agrega valor 
por meio da Tecnologia da Informação (TI), possibilitando assim ao gestor 
público, tomar decisões totalmente norteadas por uma atividade científica.

Com isso surge o analista criminal, um profissional que deve ter perfil 
específico para atuar com este novo sistema, ou seja, é necessário haver uma 
formação adequada, pois o mesmo deve ser distinto, conseguir enxergar 
além dos acontecimentos e sempre estar focado nos resultados.



DA DELEGACIA DE POLÍCIA 
3.1.

FEDERAL DE CASCAVEL 

Em uma das regiões mais críticas 
quanto à linha de trânsito e de 
transporte do tráfico de drogas, de 
armas, de munições e do contrabando 
vindos do Paraguai e que alimentam 
importantes facções criminosas por 
todo o Brasil, a delegacia registra um 
histórico de cerca de cem operações 
e de aproximadamente mil prisões 
(...) (MANFRIN – O PARANÁ, 2018).

Fig. 6 Fonte: Jornal O Paraná

Sobre a estrutura de funcionamento de Delegacias da Policia Federal, 
tomou-se como exemplo para essa pesquisa, a Delegacia de Polícia Federal 
da cidade de Cascavel, devido a sua localização estar em área de fronteira, 
a oeste do Estado do Paraná próximo aos países do Paraguai e Argentina. 
Essa Delegacia, tem 66 municípios sobre a sua jurisdição, sobre a sua 
funcionalidade e visibilidade social e econômica, os recortes jornalísticos 
apresentados, apontam sobre a realidade:  

Esse texto foi retirado do site da Prefeitura Municipal de Cascavel, Portal da 
Transparência, descrevendo a inauguração da Delegacia de Polícia Federal e 
sua importância para a região, no dia 23 de Junho de 2006, 

O delegado da regional da PF, José Alberto Iegas, disse que (...) a instalação da 
delegacia é uma antiga reivindicação da comunidade e de entidades de classe 
como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Bastos elogiou o planejamento 
estratégico e imparcialidade da PF, que, nos últimos três anos e meio, realizou 
cerca de 300 operações, muitas delas em grandes empresas. “Pessoas que se 
julgavam intocáveis hoje sabem que não o são”, disse. Bastos ainda lembrou 



que, em centenas de operações, a PF desbaratou quadrilhas sem dar um único 
tiro sequer.
(...)
“A construção da primeira penitenciária federal em Catanduvas, que será 
inaugurada no dia 23 de junho, apressou a instalação da Delegacia da Polícia 
Federal em Cascavel, no Oeste do estado. A unidade funcionará como apoio à 
vigilância externa do presídio e abrigará uma central de monitoramento on-line 
dos presos e dos agentes penitenciários 24 horas por dia, além de combater os 
crimes federais, como o contrabando e o tráfico de drogas e armas, uma vez 
que a cidade é rota do crime organizado no país.
A instalação da Polícia Federal é uma antiga reivindicação de várias entidades 
de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Justiça Federal e 
do Ministério Público Federal. O juiz da 2ª Vara da Justiça Federal de Cascavel, 
Jorge Luiz Ledur Brito, diz que a instalação da unidade é fundamental para 
garantir a segurança externa da penitenciária de Catanduvas, que fica a 55 
quilômetros de Cascavel (PORTELA).

Em 2017, a jornalista MANFRIN, do Jornal O Paraná, noticia a preocupação de 
agentes da polícia federal, sobre a segurança da região, depois do assassinato 
de um Agente da Penitenciaria Federal, ocorrido no centro da cidade, 

Na Delegacia de Cascavel, por exemplo, a estrutura inaugurada em junho de 
2006 e que abrange 63 municípios convive diariamente com a “falta de efetivo, 
excesso de trabalho, sucateamento, não pagamento de adicional de fronteira 
até o mais recente e preocupante - com as ameaças frequentes de grupos 
criminosos como o PCC (Primeiro Comando da Capital).
“Para comemorar os 24 anos da facção criminosa, ela determinou a morte de 
agentes de segurança com nome, sobrenome e cargo. “Os assassinatos ainda 
não aconteceram, mas os agentes “sabem” que é só uma questão de tempo e 
de organização logística…”, 
“Ao menos metade dos “marcados para morrer” são da região e a explicação 
é uma só: por aqui o PCC está bem estruturado “Além disso, não há segurança 
alguma aos agentes federais. “Todos os dias fazemos uma verdadeira operação 
de guerra para “e quando saio fico receoso imaginando o que pode acontecer 
com a minha esposa e os filhos. Quando saio, dou uma volta “no quarteirão 
armado para ver se não tem ninguém de tocaia, só saio após o portão fechar 
completamente, porque não sabemos “o que essas pessoas podem fazer com 
as nossas famílias”, relata um agente.”, 
“Segundo o apurado pela reportagem, praticamente todos dos quase 60 
profissionais que atuam na delegacia de Cascavel “- número que já passou de 
100 em outros períodos - querem deixar a cidade e ir para regiões consideradas 
mais seguras.”
““Além de todos os problemas que somos obrigados a conviver, não 
encontramos respaldo e amparo do governo. Estamos sozinhos “e nos 
protegendo da forma como podemos, mas é extremamente crítico trabalhar 
o tempo todo sob esse tipo de pressão, pois sabemos que mais cedo ou mais 
tarde alguém vai morrer, basta um momento de desatenção “Deixamos de ter 
vida social, de sair com a família, porque sabemos que os ‘caras’ não vêm para 
brincar”, desabafa outro agente…”, 
““Enquanto eu tenho uma pistola, esses criminosos vêm com fuzis”, relata 
outro policial. Na delegacia de Cascavel, inclusive, “não existe fuzil para todo 
o mundo. A própria estrutura da delegacia passou por adequações nas últimas 
semanas para “ficar mais segura após as ameaças do PCC. 



Outro crime que alarmou a população da cidade de Cascavel, foi a morte 
da psicóloga da penitenciária federal de Catanduvas PR, em 25 de maio de 
2017. A Polícia Federal de Cascavel investigou o crime da morte da agente 
Melissa de Almeida Araújo, 37 anos, assassinada a tiros e de seu marido, o 
policial civil Rogério Ferrarezi que também foi baleado, mas sobreviveu aos 
ferimentos. Noticiários da época, relatam que a psicóloga foi morta sob ordem 
do PCC (Primeiro Comando da Capital). “O responsável pela Polícia Federal 
de Cascavel, delegado Marco Smith, afirmou que o homicídio foi esclarecido 
e que a documentação conseguida durante os seis meses de investigações 
foi entregue ao Ministério Público Federal para que tome as providências” 
(MENDONÇA, 2017).

Em 2018, no Jornal O Paraná, a jornalista MANFRIN, no caderno O Cotidiano, 
reporta que a Polícia Federal fez parceria com a Justiça para captar R$ 20 mi à 
nova estrutura, uma reinvindicação atendida e com inauguração pretendida 
para 2019, em uma localização própria e bem centralizada, o terreno foi 
doado pelo atual Prefeito Leonaldo Paranhos, 

O projeto, segundo o delegado-chefe Marco Smith, já está pronto e as tratativas 
burocráticas para liberação dos recursos começaram. A previsão inicial é de 
que a obra não contará com verbas vindas dos caixas da União, do Estado ou 
do Município. “A parceria é com o Poder Judiciário, de quem se espera vir os 
R$ 20 milhões para a construção da nova delegacia que terá 10 mil metros 
quadrados. “São recursos que estão em contas judiciais, bloqueados a partir 
de processos como “tráfico, contrabando”, explicou.”, 
“O início da obra deve ocorrer, impreterivelmente, até agosto do ano que vem, 
já que o prazo limite para que o terreno “não volte ao Município é de início dos 
trabalhos em dois anos.”
“A defasagem de pessoal e a limitação da estrutura física são potencializadas 
se considerada a área de abrangência da Delegacia da Polícia Federal de 
Cascavel. A cobertura é de 66 municípios, o que representa quase 1,2 milhão 
de habitantes enquanto a delegacia de Foz do Iguaçu tem abrangência de 12 
municípios e menos de 450 mil habitantes e a de Guaíra, em 31 municípios, 
atende a cerca de 440 mil habitantes. (...)



CONCLUSÃO 
4.

Essa pesquisa foi elaborada pelo método referencial bibliográfico, 
documental e a coleta de dados por intermédio de entrevista estruturada. 
Os dados dessa pesquisa foram coletados entre os meses de julho e agosto 
de 2018.

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado 
e abrange a leitura, análise e interpretação de livros, artigos científicos, de 
forma sistemática complementando a fundamentação teórica do estudo 
(GIL, 2008).

A pesquisa documental difere da bibliográfica, pois a primeira investiga 
documentos, trabalhando com dados ou fatos coletados a partir da realidade 
presente e a pesquisa bibliográfica busca conhecer e analisar as contribuições 
culturais ou científicas sobre dados do passado (CERVO; BERVIAN; SILVA, 
2006).

A Entrevista foi realizada, através do envio de questões diretivas sobre o tema 
Campanha do Setembro Amarelo na cidade de Cascavel e se tinha como 
objetivo o atendimento aos agentes da polícia federal. As questões foram 
encaminhadas através de contato eletrônico e da mesma forma concedidas 
as respostas.

As dificuldades foram relacionadas ao acesso dos dados que requerem trato 
sigiloso, e em abordar um assunto de saúde e segurança pública. 

Os desvios da saúde mental, em graus variados de complexidade e duração, 
contribuem significativamente no peso da morbidade da população geral, 
a julgar pelos indicadores de prevalência em inquéritos de morbidade, 
pelo número de atendimentos médicos e de internações hospitalares e 
pela importância das doenças mentais como causa de incapacidade para o 
trabalho.

O relatório da IV Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador e 



Trabalhadora revela que os transtornos mentais e comportamentais são a 
terceira causa mais frequente de afastamentos do trabalho no Brasil, com a 
previsão de duplicar esse número até 2020 (MACHADO, L. F; MUROFUSE, N. T; 
MARTINS, J. T., 2016).

Entretanto, o trabalhador dificilmente procura um serviço de saúde para 
falar dos problemas vivenciados no seu trabalho, pois ele tem medo, receio, 
vergonha, entre outros. Esses autores ainda afirmam que o trabalhador 
também não é questionado sobre esse aspecto, e, assim, pode haver diluição 
dos problemas/queixa nas situações pessoais em que a responsabilidade 
única é da pessoa, isto é, a culpa do adoecimento recai sobre o próprio 
indivíduo (MACHADO; MUROFUSE; MARTINS, 2016). 

Sobre a saúde psicológica dos agentes da polícia federal, a Fenapef, cita a 
pesquisa realizada pela Universidade de Brasília (UnB) em 2012, que mostra 
como resultado que 53% dos policiais entrevistados, responderam que 
gostariam de se desligar da Polícia Federal. Quando perguntados sobre a 
existência de programas voltados para o bem-estar ou atenção à saúde do 
servidor dentro da PF, 88% afirmaram não haver qualquer programa do tipo.

Sobre atendimento psicológico, a delegada Tatiane, na reportagem pela 
Fenapef, explica que “O número de psicólogos tem diminuído, porque 
agora a polícia está num sistema integrado de saúde junto com todos os 
órgãos do Executivo (...) talvez, devemos repensar e colocar mais psicólogos 
trabalhando diretamente com os policiais.” 

Mas se ocorre a possibilidade de contratar profissionais para a realização de 
serviço terceirizado, opina que “O policial é muito isolado, muito desconfiado. 
Talvez ele tenha dificuldade pra falar com psicólogos que não sejam do 
quadro da polícia. Seria interessante termos um médico que conheça melhor 
o dinamismo do nosso órgão.”

Uma publicação de 2017, sobre o suicídio dos policiais federais, no site da 
FENAPEF, teve como título: “suicídio entre policiais federais é seis vezes maior 
do que a média brasileira”, ou seja, a porcentagem é de 5,8% da população 
geral no Brasil e entre agentes da polícia federal a taxa é de 36,7% em relação 
a toda corporação.

Entre os Estados Brasileiros que apresentam a maior taxa de suicídio entre 
os agentes da polícia federal, são: Rio de Janeiro (7 casos), Santa Catarina (6 
casos), Distrito Federal (5 casos) e Paraná (4 casos) (FENAPEF, 2015).

No Estado do Rio Grande do Norte, através da FENASPF (Fundação Nacional 



da Polícia Federal), se deu início em 2018, a Campanha do Setembro 
Amarelo, através de palestras, visitas e até mesmo marketing de divulgação 
pelas redes sociais. Durante o mês de setembro, a Fenapef e os 27 sindicatos 
filiados estarão nas Redes Sociais apresentando medidas de prevenção e 
como identificar um colega com depressão (SINPEFRN, 2018).

Em 2015, foi lançada a Campanha do Setembro Amarelo em todo o território 
nacional, tendo como data estipulada o dia 10 de setembro, que é comemorado 
o Dia Internacional de Prevenção e Combate ao Suicídio, através de serviços 
de mobilização com palestras e programações com os servidores, no sentido 
de conscientizar e ajudar aqueles que têm necessidade. 

Na cidade de Cascavel, em 2018, segundo Fabiano Agostinho, a Delegacia 
de Polícia Federal e os agentes da polícia federal, passaram a incorporar as 
instituições públicas a receberem os serviços de palestras e mobilização a 
prevenção ao suicídio das atividades da Campanha do Setembro Amarelo.

A Delegacia de Polícia Federal de Cascavel, está localizada na região da 
tríplice fronteira, sendo considerada rota de tráfico e contrabando de drogas 
e munição, sendo assim, em 2017, os agentes da polícia federal, estiveram 
sobre a mira do PCC - Plano Organizado do Comando Vermelho, inclusive 
sendo jurados de morte. Por esse fato, a imprensa local noticiou que muitos 
temiam pela sua própria vida, por não se sentirem seguros com a estrutura 
armada da instituição em relação aqueles (MANFRIN, 2017).

Assim sendo, a ação policial consiste em desempenhar suas funções 
específicas e ao mesmo tempo proteger os direitos humanos dos acusados 
e garantir que os seus próprios direitos também sejam mantidos. De acordo 
com Emerik (2013), há que se considerar o agente de segurança como um 
educador que transmite cidadania por meio de exemplos de conduta, de 
comportamento moderado e uso do bem senso. 

A Constituição Federal de 1988, corrobora isso quando define segurança 
pública como “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio”. Neste contexto, pode-se então considerar a mesma como um 
problema bastante complexo no Brasil. Ao longo dos anos, a criminalidade 
vem apresentando crescimento representativo, com números alarmantes, 
enquanto o investimento neste setor diminui.          

De acordo com dados dos governos federais e dos tribunais de justiça, o 
número de presos por tráfico de drogas aumentou de 23,7% para 35,8% em 4 
anos. Desde a implantação da Lei de Drogas em 2006, até o ano de 2017, este 



número teve um aumento de 480% (VELASCO; D’AGOSTINO; REIS, [201-?]). 

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017 divulgou que, em 2016, os 
gastos com políticas públicas de segurança totalizaram 81 bilhões de reais, 
entre União, Estados e Municípios, apresentando redução de 2,6% do total, 
em comparação a 2015. Analisando somente os gastos da União, a redução 
foi de 10,3%. Em relação aos policiais mortos, o número foi de 453 em 2016, 
apresentando um aumento de 23,1% em comparação a 2015.  

Percebe-se que, mesmo após ser sancionada a lei 13.145/2015, em 06 de julho 
de 2015, que alterou a classificação de crimes praticados contra integrantes 
das forças de segurança e seus familiares até terceiro grau, no exercício de sua 
função ou decorrência dela, passando a ser classificado como qualificado, e 
considerado como crime hediondo, o número de policiais mortos continuou 
crescendo. 

Em relação às ações relacionadas à segurança pública, a Lei 13.690/2018, 
que foi sancionada em 10 de julho de 2018, trata da criação do Ministério de 
Segurança Pública. Este ministério foi criado com o objetivo de coordenar 
a segurança pública em nível nacional e promover a integração das forças 
policiais e garantir uma melhor estruturação dos serviços. 

Acontecimentos como o de 11 de setembro de 2001, acabaram por culminar 
na compreensão do progresso e do emaranhamento da criminalidade em 
nível global, bem como sua efetividade e dinamismo. Isso reflete diretamente 
no modo de atuação dos setores de segurança pública e em especial o da 
Polícia Federal. 

Para Campos (2005), “a Polícia Federal, merece especial atenção, pois difere 
das outras forças policiais, ela exerce com exclusividade o papel de Polícia 
Judiciária da União, aumentando então sua responsabilidade como agente 
central da democracia”. No Brasil, a mesma ganhou destaque por sua atuação 
nos crimes de corrupção, que tiveram o aumento expressivo de 411% entre 
2013 e 2017, e tem ganhado notoriedade a nível mundial nos últimos anos.  

Os agentes da polícia federal, servidores representantes dessa força nacional, 
são merecedores, de atenção à saúde psicológica e para a qualidade de vida, 
principalmente no que tange a prevenção ao suicídio e a necessidade de 
atendimento psicológico, demonstrada nessa pesquisa.  

Para tanto, fica evidente a necessidade de atendimentos especializados, 
por profissionais da saúde, que passem por treinamento ou que estejam 
credenciados junto a instituição, para que os agentes possam se sentir 



seguros ao procurar pelos atendimentos. 

Para isso, sugere-se a criação de uma Rede de Atendimento à saúde desses 
servidores públicos, que atue através de convênio com a própria instituição 
da polícia federal, que seja criada uma Rede de Saúde específica para o 
atendimento desse órgão público, devido a peculiaridade da atividade 
profissional e a eminente periculosidade própria da função.
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