SAÚDE MENTAL
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMISSÃO DA SAÚDE - CNMP
Na busca da realização seus objetivos institucionais, a Comissão de Saúde deparou-se com
um imenso desafio: o problema da saúde mental dos integrantes do Ministério Público
brasileiro. Impactam os dados iniciais sobre o suicídio e os elevados índices de
afastamentos por afetação da saúde mental de membros e servidores. Imbuída da
importância estratégica desse tema, a Comissão definiu em seu Plano Diretor para o
biênio 2020/2021, entre dois objetivos fundamentais de contribuição, a missão de
fomentar a uma política continuada de atenção a saúde mental de todos os integrantes
da instituição.

ETAPAS DO PROJETO

1

2

DIAGNÓSTICO
INICIAL

CARTILHA DE
SENSIBILIZAÇÃO

Levantamento dos dados
primários do cenário atual
junto às unidades
ministeriais

Divulgação de informações
sobre o tema e fomento ao
engajamento de membros e
servidores ao projeto

3

4

QUESTIONÁRIO

PUBLICAÇÃO DE
RESULTADOS

Com garantia do sigilo e
do anonimato, os
membros e servidores
responderão a perguntas
elaboradas pela equipe
técnica de especialistas

Os dados obtidos em todas
as etapas anteriores serão
publicados divulgando o
panorama nacional
identificado

5
POLÍTICA NACIONAL
DE SAÚDE MENTAL
Definição de princípios e diretrizes
para nortear a atuação estratégica
do MP com vistas à preservação e à
promoção da saúde dos membros
e servidores, sob a ótica da
responsabilidade institucional,
coletiva e individual

Execução do Projeto

Coleta e tratamento dos
dados

01. DIAGNÓSTICO
INICIAL

Perguntas enviadas às chefias
institucionais do MP (OFC
16/2020/CES/CNMP)
Consolidação das respostas
(11 unidades responderam)

Elaboração dos relatórios
Divulgação nacional dos
resultados

04. PUBLICAÇÃO DOS
RESULTADOS

Saúde
Mental no
Ministério
Público

Definição dos dados e
parâmetros de análise na
elaboração das perguntas
Desenvolvimento do sistema
de aplicação, garantidos o
sigilo e o anonimato

02. CARTILHA DE
SENSIBILIZAÇÃO

Formação do corpo técnico de
apoio
Elaboração do conteúdo

03. QUESTIONÁRIO

Publicação

Aplicação do questionário

Proposição de política nacional de preservação e promoção da saúde mental no MP

