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Estatísticas de Suicídio

� No mundo,11,4 para cada 100.000 hab

15/100 mil homens  8,0/100 mil mulheres

� No Brasil, 5 para cada 100.000 hab...indo para 6/100 mil

9,4/100.000 homens

2,5/100.000 mulheres

� Aumento de 60% nos últimos 25 anos ao redor do mundo

� No Brasil, aumento de 25% nos últimos 25 anos

(Wasserman,2016)



No mundo...

�15ª causa de morte 

�2ª causa em jovens de 15-29 anos

�Primeira causa entre meninas 15-19 anos

�02 vezes mais frequente em homossexuais

�09 vezes mais frequentes em transexuais



Doenças Psiquiátricas e Suicídio  
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VAMOS FALAR SOBRE...

DEMANDA NO TRABALHO
RECOMPENSA ECONÔMICA

AUTONOMIA PROFISSIONAL

SUPORTE FAMILIAR E SOCIAL



Personalidade dos Médicos

� Altruísmo

� Mecanismo de defesa perante ao adoecer e à morte

� Sociedade secreta dos médicos

� Autoestima baixa, sentimentos de inferioridade, 
insegurança

(McCue,1958)



Até a década de 70...



�Alta demanda no trabalho
�Alta recompensa econômica
�Bom suporte familiar e social

obs: geralmente predominavam o sexo 
masculino e a esposa era do lar

(Sotile,2002)



Nos dias de hoje...



� Alta demanda no trabalho

� Baixa recompensa econômica

� Baixo suporte familiar e social

obs: todos trabalham fora de casa

� Maior demanda teórica por aprendizado de novos conteúdos

� Maior medo/propensão a cometer erros?

� Perda de autonomia por interferência de gestores

� Insatisfação na relação médico-paciente

(Sotile,2002)



Riscos associados-Personalidade Makeup

� Obsessividade, competitividade, pensamentos antecipatórios, 
altos índices de ansiedade

� Workaholic : negação da existência de uma outra vida que não 
a médica, como negação da morte

� Dependência, pessimismo, autoagressão, insatisfação 
conjugal,insegurança,passividade

(Sotile,2002)



Vulnerabilidade



Vulnerabilidade 

Conceito

Ser vulnerável; estar suscetível ou em
possibilidade de sofrer danos, de ser ferido.

(Neves, 2006)



Vulnerabilidade dos Médicos

Vulnerabilidade em 3 planos:
� Individual: relações profissionais, situação

psicoemocional e valores do indivíduo
� Dimensão social: níveis de renda, relações de

gênero
� Programática: políticas de saúde e promoção dos

direitos humanos
Ayres(2006)



A Saúde dos Médicos do Brasil (2007)



Alta demanda emocional

+

Constante exposição ao sofrimento

+

Péssimas condições de trabalho

+

Baixo suporte econômico e social

DESENCANTO



Desencanto

Para os Médicos:

�Desencantar-se é perder o encanto
com o outro.

�É perderem seu próprio instrumento
de trabalho.



Suicídio como situação limite



Suicídio de Médicos 

� Literatura bastante escassa

� A maioria dos estudos aponta maiores taxas de
suicídio entre os médicos em relação à população
geral, especialmente entre as mulheres médicas

� Homens: risco 70% maior

� Mulheres: risco 250-400% maior

(Hampton, 2005)



Suicídio de Médicos

� Entre 2005-2008, cerca de 300  suicídios  entre os médicos 
americanos

� Taxa de 28 a 40 por 100 mil habitantes entre médicos contra 14 a 
17 por 100 mil entre 2005-2008 



Em médicos até 45 anos, é a primeira ou a 
segunda causa de morte entre os médicos
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Gráfico 5 – População de estudantes da FAMEMA, sem e com estresse

do primeiro ao sexto ano, que respondeu ao ISSL, em 2003.
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Gráfico 6 – População de estudantes da FAMEMA, do sexo feminino,

do primeiro ao sexto ano, sem e com estresse,

segundo ISSL, em 2003.



Como agir?

�Encaminhar ao profissional especializado

�Tratar doenças existentes



Tratando Doenças

� Adesão

� Evitar autoprescrição

� Boa resposta ao tratamento quando há 
engajamento, inclusive nos casos de dependência 
química







Refletindo...

� ele(a) tem muita dificuldade de pedir ajuda por não
querer se mostrar vulnerável e, assim, adoece ainda
mais

� autoprescrição

� Somado à pequena quantidade de locais específicos ao
cuidado/orientação dos cuidadores



Refletindo...
� O médico precisa ser compreendido em seu 

momento histórico

� O suicídio dos médicos deve ser pensado no
âmbito coletivo, como fruto de uma sociedade
que passa por uma crise de valores

� Tema de saúde pública

� Pesquisas são necessárias

� O CFM pode estimular políticas e ações que visem
dirimir vulnerabilidades

� Prevenção deve começar ainda na
faculdade(GRAPAL,NAPREME,FAMEMA)











Manejar conflitos...

� Agenda de pacientes(5MIN,10MIN,15MIN,20MIN)

� Hierarquia com gestores e supervisores

� Gestão de carreira

� Gestão e planejamento financeiro

� Horário para lazer 

� Autocuidado (alimentação, atividade física, sono)

� Conflitos conjugais



Assegurar a
saúde de quem

cuida é também

garantir o
cuidado de toda

uma sociedade.



EQUILÍBRIO

DEMANDA NO TRABALHO
RECOMPENSA ECONÔMICA

AUTONOMIA PROFISSIONAL

SUPORTE FAMILIAR E SOCIAL



A PALAVRA É...

REALIZAÇÃO




