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SUICÍDIO NO EXÉRCITO BRASILEIRO E O PROGRAMA DE 
VALORIZAÇÃO DA VIDA 

 
Fábio Medeiros Massièrea 

 

RESUMO 
 
O Exército Brasileiro vem demonstrando preocupação com relação ao suicídio em militares de 
diferentes postos e graduações, desenvolvendo legislações que abordem a situação dos 
dependentes e a promoção de atendimento profissional especializado, tanto para os militares, quanto 
para seus familiares. Cabe o destaque a criação do Programa de Valorização da Vida (PVV) 
desenvolvido em 2016, e que tem por finalidade a prevenção do suicídio e o tratamento de pessoas 
com ideação e/ou comportamento suicida. O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência 
da implantação de práticas preventivas ao suicídio na SSAS à luz do PVV, contribuindo para levantar 
reflexões que possibilitem planejamentos de boas práticas de trabalho para futuras atuações e 
intervenções a serem realizadas pelo Programa. Trata-se de um trabalho, de natureza aplicada, de 
abordagem qualitativo, do tipo exploratória. Foi feita uma consulta a legislação e a bibliografia 
específica do tema. Os dados foram levantados a partir de estudo de caso pautado em um relato de 
experiência. 
 
Palavras-chave: Suicídio, Saúde Mental, Programa de Valorização da Vida, Saúde Militar 

 
 
ABSTRACT 
 
The Brazilian Army has been expressing concern regarding suicide in its military personnel of   
different positions and graduations, developing legislation that addresses the situation of dependents 
and the promotion of specialized professional care, both for the military and their families. It’s worth 
noting that the creation of the Programa de Valorização da Vida developed in 2016 and that have the 
finality to prevent suicide and offer treatment for individuals with suicide ideation and/or suicide 
behavior. The present study aims to report the experience of the implementation of preventive 
practices to suicide in the SSAS in the light of the PVV, contributing to raise reflections that allow good 
work practice planning for future actions and interventions to be carried out by the Program. It is a 
work, of an applied nature, with a qualitative approach, and of exploratory type. The data was 
gathered of the legislations and by bibliography review of the theme. Also, there was a data gathering 
on a case study based on an experience report.  
 
Keywords: Suicide, Mental Health, Program of Suicide Prevention, Military Health 
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SUICÍDIO NO EXÉRCITO BRASILEIRO E O PROGRAMA DE 

VALORIZAÇÃO DA VIDA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência da implantação 

de práticas preventivas ao suicídio na SSAS à luz do PVV, contribuindo para 

levantar reflexões que possibilitem planejamentos de boas práticas de trabalho para 

futuras atuações e intervenções a serem realizadas pelo Programa. Principalmente 

no que diz respeito às práticas propostas pela força para diminuir a incidência de 

ocorrências de auto-extermínio e de suas tentativas. Para isso a análise será 

pautada principalmente nos documentos EB10-IG-02.015 e EB30-IR-50.017, 

instruções gerais e reguladoras que estabelecem a normas e procedimentos para 

funcionamento e execução do Programa de Valorização da Vida (PVV) no âmbito do 

Exército Brasileiro. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) os casos de suicídio 

representam 1.4% de mortes no mundo, contabilizando um total de 800.000 mortes 

por ano, sendo que de cada indivíduo que se suicida 20 outros atentam contra a 

própria vida. A partir de 2012 tornou-se a 15a causa de morte na população geral, e 

a segunda causa entre os jovens entre 15 e 29 anos. (OMS, 2014)  

O Brasil apesar de possuir um coeficiente relativamente baixo de casos de 

suicídio, por ser um país populoso, em termos absolutos está entre os dez países 

que possuem o maior número de suicídios por ano (OMS, 2014). Esta realidade se 

reflete também dentro do Exército Brasileiro.  

Frente a tal conjuntura o Exército Brasileiro em 2016 elaborou, através de um 

trabalho conjunto de psicólogos na I Jornada de Psicólogos do Exército Brasileiro, as 

Instruções Gerais e Instruções Reguladoras que implementam o trabalho de 

intervenção e prevenção do suicídio através do Programa de Valorização da Vida. 

Buscando através deste disseminar práticas relacionadas à promoção da saúde 

mental dentro do Exército Brasileiro.  

Entretanto, faz-se necessário discutir as proposições deste programa e se as 

informações e as práticas relativas a este estão sendo disseminadas e realizadas de 
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forma apropriada. A adequada concepção da importância da saúde mental e a 

quebra do estigma popularmente associado a esta área (SANTORIUS, 2007) 

permitem uma atitude mais profilática que possibilitam a prevenção de possíveis 

casos de suicídio.  

O problema crescente do suicídio na sociedade brasileira (Ministério da Saúde, 

2018) e a proposição do Exército Brasileiro em criar um programa específico para 

lidar com tal questão urgente, demonstra a importância da adequada implantação 

deste programa e da adequada concepção do problema do suicídio por parte dos 

militares. Torna-se necessário discutir que estratégias são necessárias para atingir 

os objetivos que constam na EB30-IR-50.017, ou seja:  

“Art. 3. Art. 3º Estas IR têm os seguintes objetivos gerais: 
I - promover qualidade de vida, fortalecer os laços afetivos e proteger a vida 
humana; 
II - esclarecer e sensibilizar o público-alvo de que o suicídio é um problema 
de saúde pública havendo meios de preveni-lo; 
III - estabelecer ações preventivas e protetivas do público-alvo, visando à 
promoção da saúde biopsicossocial, numa perspectiva individual e coletiva, 
garantindo o acesso às diferentes modalidades terapêuticas, por meio de 
ações multiprofissionais (psicológica, médica, psicopedagógica, religiosa e 
assistência social); ....” (BRASIL, 2016a). 

 

 Pretende-se neste artigo através de uma pesquisa qualitativa exploratória 

com procedimentos de revisão bibliográfica e estudo de caso/relato de experiência, 

discutir as atitudes dos militares frente ao suicídio e a saúde mental de modo mais 

geral.  

Acredito que minha experiência no campo clínico, a participação no V 

FASMAD (Fórum de Assistência Social do Ministério da Defesa) e do I Encontro dos 

Psicólogos do EB para implantação de programas de saúde mental e minha atuação 

junto ao Serviço de Assistência Social da 1 RM, são experiências significativas que 

possibilitam reflexões importantes quanto ao tema do suicídio.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Suicídio 

O suicídio é conceituado pela OMS (2014) como um fenômeno que possui 

determinantes múltiplas e de interação complexa (biológicos, genéticos, 

psicológicos, sociais, culturais e ambientais). Na Instrução Reguladora do Programa 

de Valorização da Vida (2016a) suicídio é definido como “...ato consciente e 
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intencional efetivado pelo próprio agente, ainda que haja um pensamento antagônico 

entre viver ou morrer, com a finalidade de extinguir a própria vida, utilizando um 

meio que ele acredita ser letal;” (p.8) e a ideação suicida como “ ...pensamentos 

passageiros ou recorrentes de que a vida não vale a pena ser vivida até 

preocupações intensas sobre por que viver ou morrer; (p.8). Embora a definição de 

suicídio ou tentativa de suicídio possa parecer algo simples, existem tipos de 

comportamento em que o indivíduo se auto-inflinge algum tipo de dano, mas a 

intencionalidade última não seria o desejo de por fim a própria vida, este tipo de 

fenômeno foi denominado de para-suicídio. (WENZEL, 2015) 

Portanto, ao se abordar o fenômeno suicídio deve-se levar em consideração a 

intencionalidade e o grau de letalidade da tentativa para caracterizar o 

comportamento como suicida. Mesmo quando ocorre o óbito em consequência ao 

comportamento auto-lesivo é importante que medidas sejam tomadas para tal 

averiguação como a autópsia psicológica (CUNHA, 2003). 

Segundo Angerami (1986) o suicídio começou a ser estudado de forma mais 

sistematizada no campo da saúde mental após a segunda guerra mundial. A 

situação do pós-guerra com milhares de jovens marcados pelas consequências do 

conflito fez com que maior atenção fosse dada à saúde mental para que eles 

pudessem retornar à sociedade com o mínimo de dignidade. O surgimento de 

psicofármacos efetivos como o amital de sódio e de tratamentos psicoterápicos mais 

intensos também fizeram parte desse quadro de aumento de enfoque no campo da 

saúde mental e do suicídio. (ANGERAMI, 1986). 

Entretanto, o trabalho que marca o início da compreensão do suicídio na 

modernidade é o estudo de amplo vulto realizado por Emilie Durkheim no século XIX 

(HILLMAN, 1993). O enfoque sociológico de Durkheim foca nas causas sociais e 

externas do suicídio, ou seja, preenchendo certas condições sociais o indivíduo 

torna-se potencialmente suicida (HILLMAN, 1993). As causas do suicídio estariam 

exclusivamente nas relações externas. Para Angerami (1986), a compreensão 

sociológica de Durkheim foca nos fatores interacionais. A partir deste viés o suicídio 

representaria um afrouxamento das estruturas sociais, um enfraquecimento ou 

destruição dos laços sociais. (HILLMAN, 1993) 

Ao longo do século XX o suicídio foi estudado tanto do ponto de vista 

sociológico quanto do psicológico/psiquiátrico. Entre os marcos temos os estudos de 
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Freud que propõe que o suicídio é fruto de um redirecionamento das pulsões 

agressivas e de desejos assassinos do outro para si mesmo, posteriormente esta 

pulsão agressiva será inserida no conceito de pulsão de morte. (BONGAR et al, 

2017) A personologia de Murray com os seus conceitos de necessidade e pressão, 

que relaciona a personalidade com o ambiente e o comportamento consequente 

desta relação, será a base utilizada por Edwin S. Shneidman para suas proposições 

em seus estudos de suicidologia.  Para Schneidman o suicídio é fundamentalmente 

o resultado de uma dor psíquica, tendo como base a teoria da personologia de 

Murray ele afirma que o suicídio é sempre disparado por uma falha na tentativa de 

satisfazer alguma necessidade, e a intensidade dessa necessidade irá determinar o 

grau da perturbação, que, dependendo determinará a letalidade do comportamento. 

Schneidman é responsável pela implantação de uma série de instituições de 

prevenção e tratamento ao suicídio nos EUA, como a Los Angeles Suicide 

Prevention Center (LASPC) and the American Association of Suicidology. (BONGAR 

et al, 2017).  

Junto com Schneidman à frente da criação da Los Angeles Suicide Prevention 

Center em 1958 estava Norman Farberow. O estudo inicial de ambos pesquisadores 

sobre as cartas de despedida de suicidas delimitou e definiu muito daquilo que se 

sabe hoje em dia sobre suicidologia e prevenção ao suicídio. O LASPC foi a primeira 

instituição a utilizar as linhas diretas para apoio emocional e prevenção ao suicídio, 

mecanismo utilizado mundialmente na atualidade, inclusive no Centro de 

Valorização da Vida no Brasil. Após 30 anos da instituição, o número de suicídio em 

Los Angeles caiu pela metade, isso através de um trabalho de desestigmatização do 

paciente suicida, e da disseminação de fatos sobre o fenômeno. (BONGAR et al, 

2017) 

Em 1960, Farberow começou a realizar um trabalho de prevenção 

internacional com o psiquiatra e neurologista Austríaco Erwin Ringel, juntos eles 

cunharam o conceito de síndrome pré-suicida, que se compõem por três fatores: 

inibição emocional, agressividade voltada contra si mesmo e fantasias suicidas. 

Ambos também foram responsáveis pela criação da International Association for 

Suicide Prevention (IASP) que é oficialmente associada à OMS e busca prevenir e 

disseminar informações sobre o suicídio mundialmente. (BONGAR et al, 2017) 
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Seguindo os trabalhos de nomes como Schneidman, Farberow e Ringel, os 

estudos sobre o suicídio até a atualidade focaram-se muito mais sobre a predição e 

prevenção, ou seja, em como identificar populações de risco e implementar 

estratégias de prevenção, do que sobre a racionalidade por trás do fenômeno. 

Entretanto, vemos que recentemente surgiram indagações que levantam questões 

sobre a racionalidade do suicídio, seja do ponto de vista da ética, em quando o 

suicídio poderia ser válido como no caso de doenças terminais, e as diferenças 

encontradas entre ideação e comportamento suicida entre as diferentes culturas. 

(BONGAR et al, 2017) Embora tais discussões sejam de extrema importância, dada 

a sua complexidade esta nova tendência não será aprofundada no presente 

trabalho. 

 

2.2. Programa de Valorização da Vida (PVV) 

 

Em 2016 o Exército Brasileiro, frente ao aumento do número de suicídios na 

sociedade em geral e da implantação de políticas públicas de assistência social e 

saúde (OMS, 2014), se propôs a construir um programa de prevenção ao suicídio.  

Através de um trabalho conjunto de psicólogos na I Jornada de Psicólogos do 

Exército Brasileiro, foram elaboradas as Instruções Gerais e Instruções Reguladoras 

que implementam o trabalho de intervenção e prevenção ao suicídio através do 

Programa de Valorização da Vida. Buscando através deste disseminar práticas 

relacionadas à promoção da saúde mental dentro do Exército Brasileiro. 

Pode-se afirmar que este programa é de certa maneira um desdobramento do 

trabalho realizado pelo Ministério da Defesa de implantação de programas de 

assistência social nas três forças conforme publicado na portaria normativa Nº 

881/MD, de 26 de Maio de 2010. Estes foram discutidos ao longo dos fóruns de 

assistência social do ministério da defesa (FASMD), a fim de implantar programas 

que otimizassem o bem-estar e a saúde física e mental dos militares das três forças. 

Para isso foram desenvolvidos programas e indicadores para acompanhar a 

implantação e efetividade destes. Embora o Programa de Valorização da Vida (PVV) 

não estivesse entre os programas propostos pelo Ministério da Defesa, este é um 

desdobramento da ênfase em relação à preocupação pela saúde mental do militar 
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pelo Ministério da Defesa, tendo em vista a proposição presente de implantação de 

um Programa de Prevenção em Dependência Química (PPDQ).  

O Programa de Valorização da Vida tem como principais objetivos criar 

estratégias e projetos que disseminem a saúde mental e diminuam os riscos de 

suicídio, além da construção e disseminação de conhecimento sobre o tema e a 

criação de intercâmbios com outras instituições para otimizar o trabalho. 

A própria instrução geral EB10-IG-02.015 também expõe os fatores de risco 

que foram apresentados aqui, tendo em vista a sua importância, e propõe ações 

preventivas no nível primário, secundário e terciário. 

Entre as ações preventivas primárias propõe contemplar projetos, atividades e 

subprogramas, que abordem o tema do suicídio como uma questão de saúde 

pública, que tem tratamento e que pode ser prevenido, tendo também o intuito de 

desenvolver atitudes relacionadas à prática de uma vida saudável. (BRASIL, 2016) 

Nas ações secundárias o programa tem como objetivo suprir com atenção 

multidisciplinar os indivíduos que tenham sido identificados com ideação suicida e 

com a presença dos inúmeros fatores de risco expostos aqui. (BRASIL, 2016) 

As ações terciárias focam na atenção médica de urgência e emergência para 

preservar a vida do indivíduo que realizou uma tentativa de suicídio, amparando 

familiares e amigos. Enfatiza também a necessidade de acompanhar em nível 

sistêmico o paciente e família até a sua alta hospitalar definitiva e o necessário 

cuidado subsequente. (BRASIL, 2016) 

A Instrução Reguladora EB30-IR-50.017 pormenoriza algumas atribuições e 

atividades que devem ser tomadas para se chegar aos objetivos propostos pela IG, 

além de especificar algumas atividades como a Autópsia Psicológica. 

 

3. METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa que compreende um 

estudo exploratório, de natureza aplicada, de abordagem qualitativa, do tipo 

descritiva. Para tal, realizou-se uma revisão teórica do assunto, através da pesquisa 

bibliográfica a legislações, documentos e trabalhos científicos (artigos, trabalhos de 

conclusão de curso, dissertações e teses). Foi feito uma consulta ao sítio eletrônico 

da Organização Mundial (OMS), com o objetivo se obter dados epidemiológicos 



7 

 

sobre suicídio no Brasil e no mundo. Utilizou ainda o método de estudo de caso 

pautado no relato de experiência, tendo em vista que avalia de que forma o Exército 

Brasileiro tem realizado ações preventivas quanto ao suicídio e profiláticas no campo 

da saúde mental.  

A revisão bibliográfica foi realizada através de pesquisa em buscadores como 

pubmed, scielo, google scholar e o sistema de monografia e teses do exército 

brasileiro. Além disso, foram realizadas pesquisas nos sítios eletrônicos de forças 

armadas do exterior como dos EUA e da França, e nos órgãos nacionais e 

internacionais de saúde que desenvolvem politicas relativas à intervenção e 

prevenção do fenômeno do suicídio. Devido à restrição de acesso a alguns artigos a 

pesquisa buscou acesso em livro dos autores levantados na pesquisa. A pesquisa 

teve como critério de inclusão estudos publicados em português e inglês, estudos 

preferencialmente publicados a partir de 2000 e dados epidemiológicos a partir de 

2010 e como critério de exclusão artigos que apresentem políticas já superadas no 

campo da saúde mental e suicidologia. 

Na parte de resultados serão apresentados alguns fatores de risco e de 

proteção relacionados ao suicídio assim como estratégias utilizadas pela Força 

Terrestre para lidar com tal fenômeno e por outras forças estrangeiras.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De maneira geral, a pesquisa bibliográfica e documental, e as consultas à 

sítios eletrônicos como o da Organização Mundial de Saúde, possibilitaram: 

 Apresentar o histórico e alguns aspectos epidemiológicos gerais sobre 

o suicídio. 

 Identificar fatores de risco e de proteção para o suicídio; 

 Levantar o histórico e os aspectos presentes no Programa de 

Valorização da Vida 

 Levantar outras realidades militares em que o suicídio está presente e 

como estas lidam com o suicídio. 

 Levantar os principais aspectos a serem abordados sobre a atitude dos 

militares frente ao suicídio e a saúde mental em geral. 
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 Propor possíveis otimizações das ações preventivas ao fenômeno do 

suicídio 

 

4.1 - O fenômeno do suicídio e o Programa de Valorização da Vida 

 

Para compreender o suicídio faz-se necessário abordar seus determinantes 

múltiplos, entre estes pode-se apontar a psicopatologia (BRASIL, 2006). Transtornos 

mentais encontram-se presentes na maioria dos casos de suicídio, principalmente 

depressão, transtorno do humor bipolar e dependência de álcool e de outras drogas 

psicoativas, sendo o alcoolismo e outros quadros de compulsão um dos principais 

preditores de risco de suicídio (WENZEL, 2015). 

É importante enfatizar que os transtornos mentais possuem também em sua 

etiologia fatores plurais e complexos, por isso, não é possível reduzir o suicídio a um 

comportamento meramente psicopatológico. O que é possível de afirmar é que o 

suicídio é um marcador de um intenso sofrimento psíquico.  

Os dados sócio-demográficos levantados pelas pesquisas da OMS (2014) 

levantam um perfil epidemiológico dos indivíduos que apresentam maior incidência 

comportamento suicida, estes são: do sexo masculino ; faixa etárias entre 15 e 35 

anos e acima de 75; estratos econômicos extremos; residentes em áreas urbanas; 

desempregados (principalmente perda recente do emprego); aposentados; 

isolamento social; solteiros ou separados; e migrantes. 

Outras variáveis essenciais que influenciam neste fenômeno são as 

ambientais e as de saúde (física e mental). Entre as ambientais podemos citar: 

problemas interpessoais (ex. discussão com esposa, família, amigos, etc); 

problemas financeiros e no trabalho (ex. dificuldades financeiras, aumento dos 

fatores estressores nas instituições de trabalho, etc.); mudanças na sociedade (ex. 

rápidas mudanças políticas e econômicas, etc.); facilidade de acesso (acesso fácil e 

imediato aos meios para cometer suicídio; principalmente pesticidas e armas de 

fogo); exposição ao suicídio (exposição ao suicídio na vida real ou por meios de 

comunicação). (BRASIL, 2006) 

Entre as causas de saúde geral que estão presentes no fenômeno suicídio 

estão: as doenças orgânicas incapacitantes e as que causam dor crônica; as lesões 
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desfiguradas perenes; epilepsia; trauma medular; neoplasias malignas e doenças 

que carregam estigmas como a AIDS. (BRASIL, 2006)   

Por fim, os fatores de risco psicológicos são: perdas recentes; perdas de 

figuras parentais na infância; dinâmica familiar conturbada; datas importantes; 

reações de aniversário; personalidade com traços significativos de impulsividade, 

agressividade, humor lábil. (BRASIL, 2006) 

Além dos fatores de risco é importante levantar e avaliar os fatores de 

proteção que diminuem a incidência do suicídio (OMS,2014). Os primeiros deles são 

os fortes laços relacionais, o cultivo e a manutenção de relações sociais fortes, 

familiares ou não, pode aumentar a resiliência individual e diminuir o risco de 

suicídio. (OMS, 2014) 

O segundo é a presença de crenças religiosas ou espirituais. Este fator deve 

ser considerado com cuidado, tendo em vista que embora a fé em si seja um fator 

de proteção e reforça um sistema de crenças que advoga a favor de hábitos físicos e 

mentais saudáveis, pode também trazer algumas perdas. Algumas religiões 

encaram o suicídio como um tabu, isso pode criar obstáculos para que o indivíduo 

que apresente ideação suicida venha buscar ajuda. (OMS, 2014) 

 O terceiro é a presença de um estilo de vida que possua estratégias de 

enfrentamento e bem-estar. De forma resumida pode-se afirmar que a estabilidade 

emocional, um ponto de vista otimista e uma noção de identidade bem desenvolvida 

podem auxiliar a enfrentar dificuldades da vida. (OMS, 2014) 

É possível observar algumas peculiaridades quanto a este fenômeno na 

realidade Brasileira a partir de levantamento epidemiológico realizado pelo Ministério 

da Saúde. Segundo o último boletim epidemiológico de 2016 publicado pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) ocorreu um 

aumento tanto nas tentativas de suicídio quanto nos óbitos ocorridos devido a 

autolesões. De 2011 a 2016 o número de homens e mulheres que realizaram 

tentativa de suicídio triplicou, sendo que o número de casos entre homens passou 

de 5.244 para 15.455 e o de mulheres de 9.696 para 30.013. O perfil epidemiológico 

entre homens e mulheres é similar, há uma prevalência de brancos, de 10-39 anos 

de idade, residentes em áreas urbanas e com a presença de transtornos e 

deficiências em quase 1/3 dos casos. (BRASIL, 2017) 
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Quanto aos óbitos por suicídio também houve um aumento de 2011 até 2015, 

de 5.3 casos/100.000 habitantes para 5.7 casos/100.000 habitantes. Em geral 

ocorreu um aumento de óbitos de 2011 para 2015 tanto entre homens quanto entre 

mulheres. Os homens passaram de 8.4 para 9.1 casos/ 100.000 habitantes e as 

mulheres de 2.3 para 2.5 casos/100.000 habitantes. Pode-se observar que os 

homens apresentam um percentual de morte quase quatro vezes maior do que as 

mulheres. O perfil dos indivíduos que evoluíram a óbito é semelhante entre ambos 

os sexos, são viúvos ou divorciados, que usaram o enforcamento para perpetrar o 

ato, sendo que os homens têm mais de 70 anos e as mulheres de 50-59 anos. 

Tal comprovação aponta para a importância de quebrar certos estigmas e 

mitos sobre a saúde mental e o suicídio. Com este intuito o Exército Brasileiro, foi 

aos poucos amadurecendo a ideia da criação de um programa que realizasse a 

promoção da saúde mental para o público militar. 

Conforme já apresentado anteriormente o Programa de Valorização da Vida 

parece ser uma repercussão dos programas desenvolvidos pelo Departamento de 

Saúde e Assistência Social do Ministério da Defesa (DESAS), mais especificamente 

pela Divisão de Assistência Social desse departamento. A partir de discussões 

oriundas dos primeiros Fóruns de Assistência Social do Ministério da Defesa 

(FASMD) foi desenvolvida a portaria normativa Nº 881/MD, de 26 de Maio de 2010. 

A instituição destes programas de assistência social tem como um de seus principais 

objetivos: “Art 20 ... apoio à integridade biopsicossocial, tanto na prevenção quanto 

na ocorrência de situações de vulnerabilidade social dos militares e servidores civis 

ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas das Forças Armadas.” (BRASIL, 

2010). É possível afirmar que a preocupação pela saúde mental de forma mais 

ampla já está inserida na proposição de um Programa de Prevenção em 

Dependência Química (PPDQ) pela portaria, principalmente ao considerarmos que a 

síndrome de dependência é a segunda psicopatologia mais associada aos casos de 

suicídio, ficando atrás somente dos transtornos de humor. 

Outro fator que pode ser considerado como um precursor do Programa de 

Valorização da Vida é a implantação de programas anteriores relacionados à saúde 

mental como o Programa Phoenix Auto-Estima. Este foi implantado em 1998 pela  

Portaria 001-DGS de 29/01/98, como um projeto, com a proposta de reativar o 

Projeto Esperança assumindo o papel de propagador da prevenção e do tratamento 
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especializado em compulsões. Já em março de 1999 o Projeto Phoenix passou a 

trabalhar também com a prevenção de DST/AIDS para aproveitamento do êxito. 

Após cinco anos (2004) de existência o projeto ganhou o vulto de Programa por sua 

atuação efetiva no trabalho da prevenção e tratamento em drogas e DST/AIDS. 

A proposição do Programa de Valorização da Vida, surge após 16 anos de 

funcionamento ativo e com resultados positivos do Programa Phoenix, embora com 

a atuação restrita à 1a RM durante todo esse período. Isto aponta um novo 

planejamento do Ministério da defesa e do Exército Brasileiro para a continuidade e 

a ampliação do cuidado da saúde mental da família militar. 

Após a elaboração final do Programa de Valorização da Vida (PVV) no I 

Encontro dos Psicólogos em julho de 2016, a instrução geral e reguladora é 

publicada no Boletim do Exército no 30 de 29 de julho de 2016. Tendo este como um 

dos principais objetivos: 

 

 

Art. 2º O PVV tem os seguintes objetivos: 
I - desenvolver estratégias e ações de promoção da qualidade de vida, de 
educação, de proteção, de prevenção, de recuperação e de redução de 
danos à saúde; 
II - desenvolver estratégias de sensibilização do público-alvo no sentido de 
que o suicídio é um problema de saúde pública, que pode e deve ser 
prevenido; 
III - desenvolver projetos com vistas à redução dos riscos de suicídio, 
fundamentados em estudos de custo, efetividade, eficácia e qualidade, bem 
como em processos de organização da rede de atenção e intervenções; 
(BRASIL, 2016). 
 

Com o intuito de cumprir tais objetivos a Instrução Reguladora do PVV postula 

a realização de atividades em três níveis de prevenção.  

Na prevenção primária o objetivo é “Art 9o  ... capacitar o público-alvo para a 

identificação de pessoas com ideação suicida ou que já tenham tentado suicídio...” 

(BRASIL, 2016ª) Para isso propõe medidas como ações de comando em diferentes 

níveis, atividades plurais que estimulem a integração, realização de campanhas de 

esclarecimento, identificação de fatores de risco, cursos para aprimoramento dos 

profissionais de saúde e assistência social sobre o tema, inclusão do tema nos 

currículos e instruções militares, e a realização de palestras e cursos informativos. 

Na prevenção secundária da IR do PVV tem-se como o principal objetivo 

“Art.10o .... o monitoramento, a identificação de potenciais casos, a avaliação 

psicológica/psiquiátrica, a classificação de risco, o tratamento e acompanhamento 
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contínuo, visando impedir ou dificultar a tentativa de suicídio.” (BRASIL, 2016ª). Para 

realizar tal objetivo propõe: o cumprimento dos protocolos da IR pela  Seção de 

Serviço de Assistência Social Regional (SSAS/R) ou da Seção de Serviço de 

Assistência Social das Organizações Militares de Saúde (SSAS/OMS) e o 

tratamento multidisciplinar em OMS ou em instituições conveniadas ao EB. 

Na prevenção terciária o objetivo “Art 11o ...  intervir nos casos de tentativa de 

suicídio, visando o reajustamento,” (BRASIL, 2016ª). Para isso deve-se tomar as 

seguintes medidas: proporcionar atendimento médico e psicossocial de urgência ao 

indivíduo sobrevivente e a seus dependentes, prestar apoio aos militares da OM em 

que ocorreu o fato e amparar os dependentes do indivíduo que realizou a tentativa 

ou consumou o fato.  

Já no segundo semestre de 2016 começam a ocorrer algumas atividades do 

Programa de Valorização da Vida na 1a RM, principalmente palestras informativas 

sobre o tema do suicídio e da saúde mental. Devido minha experiência prévia no 

Programa Phoenix com o trabalho de tratamento e prevenção no campo da 

Dependência Química fui escalado pela SSAS/1a RM a prestar apoio em tais 

palestras. Sendo assim, comecei a realizar um trabalho nos níveis de prevenção 

primário, secundário e terciário não mais somente no campo da dependência 

química como também no campo do suicídio, o que permitiu aprofundar um pouco 

mais a área de abrangência da promoção de saúde mental e também me deparar 

com dificuldades, nuances e aspectos peculiares a força no que tange o trabalho no 

campo da saúde mental. Tal vivência junto com minha experiência clínica no 

Exército Brasileiro e a atuação à frente do Programa Phoenix Autoestima fornece 

alguns dados sobre as atitudes dos militares frente ao suicídio e a saúde mental, 

possibilitando assim um estudo de caso através de um relato de experiência. 

 

4.2 – Suicídio, saúde mental e a atitude dos militares frente a estes. 

 

O trabalho da SSAS/1a RM de apoio as OMS da 1a RM no ano de 2016 

consistia em palestras apresentando os programas de assistência social do Exército. 

Ficaram ao meu encargo as palestras sobre suicídio e dependência química, e com 

isso a parte relacionada à prevenção e promoção à saúde mental ficou ao meu 

encargo. A palestra relativa ao PVV foi construída com o intuito de apresentar 

algumas características epidemiológicas do problema, quebrar tabus sobre a saúde 
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mental, fornecer uma noção mínima sobre fatores de risco e proteção do suicídio, e 

de como identificar alguns possíveis indícios da presença de ideação suicida.  

Ao longo do segundo semestre de 2016 esta palestra foi apresentada em 

inúmeras Organizações Militares do Rio de Janeiro e Niterói, além de em OMs no 

interior do estado como o 1o Esquadrão de Cavalaria Leve – “Esquadrão Tenente 

Amaro” (Valença/RJ), o 32o Batalhão de Infantaria Leve – “Batalhão Dom Pedro II” 

(Petrópolis/RJ) e a 9a Bateria de Artilharia Antiaérea (Macaé/RJ) e também no 38o 

Batalhão de Infantaria Motorizado (Vila Velha/ES). Esta mesma palestra foi 

apresentada posteriormente em 2017 para todos os alunos da ESAO do quadro 

bélico e de saúde. 

Embora seja possível observar que o próprio programa de prevenção já é um 

indício de mudança de postura da política do Exército Brasileiro frente à questão da 

saúde mental, ainda vemos alguma estigmatização e atitudes negativas de militares 

frente aos fenômenos psicopatológicos e dos temas que os programas do Exército 

busca prevenir e desmistificar, como o suicídio e a dependência química. Um dado 

importante que pode ser levantado da apresentação dessas palestras é aquilo que 

podemos definir como uma ambiguidade dos militares frente a saúde mental e o 

fenômeno do suicídio. Embora ao longo da apresentação dessas palestras um 

número razoável de militares relatasse casos de suicídio que escutaram ter ocorrido 

na força e comentassem sobre eles demonstrando empatia, um número muito 

pequeno de militares abordavam na palestra casos de suicídio que tivessem 

ocorrido com subordinados, companheiros ou algum conhecido da OM ao qual 

serviu ou de sua turma de formação. Os casos em que ocorria algum tipo de 

proximidade geralmente eram relatados pessoalmente pelos militares que vinham 

me procurar após a palestra. Esses relatos se encontravam ainda marcados de 

afeto, e por vezes, de responsabilização e mesmo um pouco de culpabilização. 

Entre estes há dois casos relatados por coronéis Prestadores de Tarefa por Tempo 

Certo (PTTC) que afirmam como não conseguiram perceber os indícios do suicídio 

em seus subordinados, um por pressa dos afazeres cotidianos de sua OM e outro 

por não reconhecer os indícios apresentados pelo militar subordinadob. Após muitos 

anos ambos aparentavam ainda carregar um pesar consigo pelo ocorrido. Outro fato 

é que embora ocorram suicídios entre oficiais, e geralmente esses suicídios é que 

                                                 
b
 Por motivos de garantia do sigilo, não serão expostos detalhes sobre o caso. 



14 

 

eram relatados como casos de exemplificação ao longo das palestras pelos 

militares, talvez por terem maior visibilidade, um número grande dos relatos pessoais 

realizados após a palestra referiam-se principalmente a soldados e praças.  

Outro fato observado é que embora um grande número de militares nas 

palestras sejam capazes de demonstrar empatia pela pessoa que está passando por 

uma situação de sofrimento psíquico intenso, poucos deles relatavam já ter 

procurado algum tipo de rede de apoio psicossocial em situações difíceis ou 

traumáticas. E nem mesmo cogitavam tal possibilidade em caso de necessidade. A 

maioria dos militares, apresentavam um discurso, muitas vezes em forma de chiste, 

de que conseguiam lidar com os fatores estressores de sua vida através de 

atividades físicas (“Dou um corridão e o estresse passa” [sic]), atividades esportivas 

( “você nunca vai me ver no seu consultório, quando estou estressado vou pescar 

[sic]), relações sexuais e no uso do álcool (“Se eu estou estressado chego em casa 

e tomo uma gelada” [sic]). Tais afirmações apontam para uma série de problemas 

como uma compreensão inadequada da psicopatologia, uma confusão entre o nível 

de estresse funcional cotidiano e do estresse contínuo oriundo de situações 

multifatoriais e por vezes traumáticas, a presença da ideia arraigada em nossa 

sociedade de que o homem, e principalmente o militar, não deve demonstrar 

fraqueza e que deve resolver os seus problemas por si só, ideia de que o homem 

não deve expor ao outro seus afetos ou sentimentos também um sinal de fraqueza e 

a presença de soluções por vezes disfuncionais que podem trazer outros problemas 

como compulsões, DSTs e problemas conjungais. É importante frisar que tais 

afirmações eram realizadas em sua grande maioria após a palestra corroborando 

que a mudança de atitude depende não somente da alteração do componente 

cognitivo como também, e talvez principalmente, do emocional. Tal trabalho de 

alteração da atitude demanda uma atuação de políticas, programas e campanhas 

continuadas dentro da sociedade para que assim se torne possível sua mudança. 

Outros relatos comuns após as palestras eram de pessoas que tinham 

familiares que passavam por situações de sofrimento psíquico intenso e que 

apresentavam quadros de psicopatologia. Histórias de esposas, irmãos, pais e filhos 

que apresentavam algum tipo de quadro psicopatológico traziam junto de si um claro 

marcador de sofrimento psíquico daqueles que relatavam os casos, entretanto, a 



15 

 

maioria desses militares não realizavam nenhum tipo de acompanhamento para a 

sua saúde mental. 

É importante ressaltar também o quanto o engajamento do comandante da 

unidade e dos comandantes das subunidades fazem diferença na realização das 

atividades de prevenção dentro da OM. Foi possível de observar que nas unidades 

em que os comandantes se mostravam engajados nas atividades ou participando 

delas, ou se não sendo possível, realizando uma preleção sobre a importância da 

palestra propriamente dita havia um maior número de efetivo nas atividades e estes 

participavam de forma mais intensa. 

Estas observações apresentadas expõem algumas atitudes dos militares 

frente ao suícido, marcador de um extremo sofrimento psíquico e a importância 

atribuída à saúde mental em seus diferentes níveis de ações preventivas. Isto irá ter 

consequência não somente no trabalho de prevenção primária mas também na 

secundária e terciária.  

Quanto ao acesso e a procura dos militares aos serviços de saúde mental 

para lidar com o seu sofrimento psíquico a realidade local visualizada na 1a RM, 

parece ser similar ao que Bongar et al (2017) afirmam sobre a realidade dos 

militares do Exército Americano no Handbook of Military and Veteran Suicide: 

assesment, treatment and prevention. Segundo Bongar et al (2017) há uma maior 

procura entre o público dos veteranos e dos militares que já não estão na ativa aos 

serviços de saúde mental. Mais da metade dos militares do serviço ativo acreditam 

que procurar um serviço de saúde mental poderia prejudicar negativamente a sua 

carreira. Este estigma está atrelado à uma barreira histórica no meio militar, a 

preocupação de que buscar algum tipo de ajuda nos serviços de saúde mental daria 

a impressão de fraqueza do militar. (BONGAR ET AL, 2017). Além disso, existe uma 

dificuldade de acesso dos militares aos serviços de saúde mental que impede que 

metade daqueles que procuram esses tratamentos o recebam de forma adequada. 

(BONGAR ET AL, 2017)   

Segundo Bongar et al (2017), ao longo da história existiram inúmeras 

síndromes relacionadas a situações de combate sofridas pelos homens que estavam 

em serviço militar, mas sem que essas fossem formalmente reconhecidas pelos 

militares. Já na primeira guerra mundial, os combatentes devido ao estresse 

psicológico do combate começaram a apresentar sintomas como exaustão nervosa, 
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distúrbios do sono e alterações do movimento que foram denominadas de “shell 

shock” (neurose de combate). Embora tal quadro fosse reconhecido como uma 

patologia, muitos líderes militares, e alguns médicos, consideravam-no como sinal 

de fraqueza ou fingimento, uma forma de escapar do serviço militar. Na segunda 

guerra mais de um terço dos soldados apresentaram algum tipo de sintoma 

psicológico (como fadiga, problemas de concentração e memória, dores somáticas e 

distúrbios do sono) que caracterizam a neurose de combate. Mesmo com o aumento 

das pesquisas nessa área durante a segunda guerra, a postura dos líderes militares 

frente a esse problema continuou negativa, isso pode ser exemplificado pelo caso do 

Gen Patton agredindo um soldado com neurose de combate em um hospital de 

campanha por ele ser um “covarde”. Uma mudança mais marcante frente a patologia 

surgiu somente durante a guerra do Vietnã quando as pesquisas começaram a 

apontar para a relação entre as situações de guerra, as psicopatologias e os 

comportamentos violentos e suicidas. Neste período começaram a se tomar medidas 

de intervenção mais incisivas antes da mobilização, durante as operações e após a 

desmobilização. Outro fato marcante desse período foi a inserção do Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático no DSM III. (BONGAR ET AL, 2017) 

Esta análise permite avaliar que o estigma e as atitudes negativas frente a 

psicopatologia encontra-se presente não só na realidade militar local como na mais 

ampla. 

A partir dos apontamentos prévios pode-se observar então que o estigma 

frente a saúde mental está presente não somente na realidade militar brasileira, mas 

que é em parte fruto de uma postura herdada da tradição militar mais tradicional, e 

que só gradualmente este foi sendo desconstruído ao longo do século XX e começo 

do século XXI. A presença de programas no Exército Brasileiro que buscam dar 

apoio ao militar nos diferentes graus de complexidade e atenção necessárias no que 

diz respeito a saúde mental é uma estratégia essencial para a desconstrução a nível 

local desse estigma. Entretanto, a mudança desta atitude frente a saúde mental 

depende da continuidade destes programas e campanhas que possibilitem uma 

mudança de estereótipos e crenças, fato que possivelmente só será possível de 

realizar a médio e longo prazo. 

Entre os problemas que se deve atacar é a ambiguidade dos militares frente 

aos problemas psicopatológicos, embora já comece a ocorrer uma abertura para a 
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compreensão da necessidade de cuidados com a saúde mental dos subordinados e 

companheiros, ainda existe uma resistência muito grande quanto ao militar buscar 

auxílio com os profissionais de saúde mental. Isto em parte ocorre devido a 

concepção citada por Bongar (2017) que ao se buscar auxílio o militar pode acreditar 

que está demonstrando fraqueza e que isso pode afetar a visão que os 

companheiros e superiores da caserna tem sobre ele e mesmo a sua carreira militar. 

É muito comum no atendimento clínico militares relatarem que antes de 

apresentarem sintomas psicológicos mais graves possuíam preconceito quanto ao 

apoio psicológico/psiquiátrico, relatando que acreditavam que quadros como 

transtornos de humor, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, etc seriam 

“frescura” [sic]. Isto até começarem a experimentar em si próprios esses sintomas e 

só então buscarem ajuda. Uma solução para essa concepção seria um trabalho 

continuado de desestigmatização dos quadros de saúde mental e a disassociação 

da busca de ajuda para lidar com os conflitos psíquicos e emocionais com a noção 

de fraqueza.  

Uma possibilidade seria associar a busca por ajuda no campo da saúde 

mental e do conhecimento dos limites emocionais e psicológicos do militar à noção 

de uma estratégia positiva para se ter autoconhecimento e então conseguir construir 

uma maior resiliência e estratégias mais funcionais no enfrentamento de situações 

estressoras potencializando assim as habilidades do indivíduo. A partir desta nova 

concepção conhecer seus limites, as nuances de sua personalidade, seus pontos 

fracos e fortes, e de como funciona o psiquismo em geral através da psicoeducação, 

pode ser visto como um conhecimento que irá potencializar a capacidade do militar e 

não simplesmente atrelá-lo a alguém que fraquejou frente as dificuldades, que não 

foi forte para resistir as adversidades sozinhos, ou pior, um militar que baixou para 

fugir das missões e de escalas. As estratégias atuais dos militares para lidar com as 

situações estressoras em parte podem ser parcialmente funcionais como no caso 

das atividades físicas e de lazer, mas insuficientes por vezes, e em alguns casos 

disfuncionais como a busca pelo alívio da tensão através das relações sexuais ou de 

uso do álcool que a longo prazo podem se transformar em compulsões.  

Outra questão seria de que forma conseguir atingir os dependentes de 

militares com atividades preventivas e engajar os militares de forma ativa no 

tratamento quando seus dependentes apresentarem quadros psicopatológicos. Uma 
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oportunidade para atingir uma faixa dos dependentes seria oferecer palestras e 

cursos preventivos nos colégios militares, isto poderia ser feito através de uma 

equipe multidisciplinar do colégio (médico, psicólogo, assistente social, professores, 

etc) ou capacitando os professores através de cursos breves sobre suicídio e saúde 

mental para esse tema ser incluso de forma entremeada com os conteúdos de 

disciplinas específicas. Outra possibilidade seria as SSAS/R criarem parcerias com 

as organizações filantrópicas organizadas por esposas de militares para a realização 

de atividades preventivas junto a essas, isto aumentaria a capilaridade do trabalho 

preventivo com este público específico. Quanto a questão do engajamento dos 

militares quando há problemas de saúde mental em sua família, uma solução seria 

uma maior ênfase na compreensão sistêmica do fenômeno, já que está de alguma 

forma apresentaria o conflito psicológico como não sendo algo apenas intrapsíquico 

mas também interpsíquico, ampliando para o escopo familiar e cultural a questão. 

Uma solução para otimizar a prevenção do suicídio quanto ao público que foi 

mais citado nos relatos dos militares que participaram das palestras, ou seja, 

soldados e praças, seria o desenvolvimento de um curso para a capacitação de 

“gatekeepers” ou guardiões (OMS, 2014). Os guardiões são pessoas que estão em 

uma posição que as permitem identificar se o indivíduo está contemplando em 

algum nível o comportamento suicida. Neste caso os guardiões ideais seriam os 

praças que tem contato direto com os soldados e os tenentes e capitães 

comandantes de pelotão e companhia. Estes seriam capacitados como guardiões 

em curso de duração de 15h/20h podendo ser realizados em uma semana. O curso 

desenvolveria conhecimentos, atitudes e habilidades para identificar indivíduos com 

risco de suicídio, determinar o nível de risco e encaminhar os indivíduos em risco 

para tratamento adequado. (OMS, 2014) Estes cursos poderiam ser similares ao 

curso de multiplicadores de prevenção em dependência química realizado 

anualmente pelo programa Phoenix Autoestima. 

Uma possível solução para questão do engajamento dos comandantes e 

subcomandantes das OMs onde o trabalho será realizado seria a assinatura de toda 

a documentação prévia do agendamento pelo Comandante da Região Militar. Nesta 

o mesmo poderia reiterar a importância da realização da atividade solicitando a 

participação do maior número de efetivo possível. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A consulta ao sítio eletrônico da Organização Mundial de Saúde e dos 

relatórios da teve o objetivo de conhecer os dados epidemiológicos sobre o suicídio, 

entre os anos de 2011 e 2016.  A partir da análise de tais dados é possível perceber 

o crescimento dos casos de suicídio em nível mundial e nacional. Frente a isto o 

desenvolvimento do Programa de Valorização da Vida e sua gradual implantação e 

otimização se mostra uma ferramenta essencial para tentar diminuir os casos de 

suicídio no Exército Brasileiro, quebrando os estigmas relacionados à saúde mental 

e realizando a promoção da saúde.  

Diante das experiências iniciais da aplicação de atividades do programa na 1a 

Região Militar foi possível levantar a atitude dos militares para com esse fenômeno e 

identificar oportunidades de melhoria frente aso dados colhidos através de uma 

observação em campo. Sendo assim, foram identificadas as seguintes 

oportunidades de melhorias no manejo de equinos militares:  

1) Criação de novas estratégias para tentar lidar com a ambiguidade dos 

militares frente ao fenômeno do suicídio e da busca por auxílio no campo da saúde 

mental. 

2) Realização de um estudo mais aprofundado que busque estratégias para 

desconstruir a associação realizada no meio militar em geral de conflito e sofrimento 

psíquico com fraqueza. 

3) Apresentação de estratégias para disseminar o conhecimento sobre Saúde 

Mental não somente entre seus militares mas também entre seus dependentes. 

Utilização dos colégios militares e de ONGs e projetos de esposas dos militares para 

aumento da capilaridade das atividades preventivas do programa. 

4) Utilização da compreensão sistêmica para engajar o militar quando algum 

de seus dependentes apresentarem quadros psicopatológicos 

5) Criação de cursos para capacitar guardiões, principalmente entre 

sargentos, tenentes e capitães a fim de que esses sejam capazes de identificar os 

militares que estejam contemplando o comportamento suicida 

6) Solicitar apoio direto do comandante da região militar no que diz respeito 

ao envio das documentações para as OMs das atividades preventivas do PVV, 

reiterando a importância da atividade e a participação do máximo do efetivo.  
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