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Organizacional nas Organizacional nas 

Instituições de Segurança.



Cultura Organizacional

“A cultura organizacional de
uma instituição é o conjunto
de crenças e
pressupostos, bem como depressupostos, bem como de
valores e modos de agir que a
norteiam, que lhe conferem
sentido e identidade. No
cotidiano auxiliará a resolução
de problemas, a integração de
seus membros, e a adaptação
à realidade externa”.
(Moscovici ,1995)



Grupo de Estudo E Pesquisa em 
Suicídio e Prevenção

 O suicídio entre os 
profissionais de 
segurança.segurança.

 Boletim 2019:
 15% do total de mortes em 

2018.
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Instituições de Segurança 
& Saúde mental 

 Aspectos predisponentes (anteriores/ processo seletivo ).

 Aspectos favorecedores (adoecedores).

 Aspectos desencadeadores .



Prevenção ao Adoecimento Mental 
nas Instituições de Segurança

1. Nível institucional
2. Nível situacional 
3. Nível integrado3. Nível integrado





O Exemplo do Batalhão de Operações 
Policiais Especiais

Em estudo desenvolvido por Miranda
(2010) a análise dos dados levantados
junto aos policiais do BOPE permitiu
identificar os seguintes aspectos que
podem contribuir para a saúde mental
dos policiais da unidade:dos policiais da unidade:

 Compromisso com o trabalho.
 Um sentido de missão a ser cumprida.
 Confiança nos colegas.
 Orgulho do que faz.
 Reconhecimento Social.
 Apoio institucional
 Possibilidade de estudar.
 O batalhão como uma família.
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