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Médico como ser humano



Como a sociedade nos vê?



Vida real...



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)



Fadiga da Compaixão

Burnout

Suicídio



Burnout

Esgotamento emocional

Despersonalização 

Baixa realização

(Maslach,2011)



A Saúde dos Médicos do Brasil (2007)



Fadiga da Compaixão

1. Medo ou relutância de desenvolver algumas atividades no
trabalho

2. Evitar pessoas, lugares ou coisas que possam rememorar
situações difíceis já vividas

3. Perda de significado e propósitos ou ideais na profissão

4. Alteração na qualidade do sono

5. Deterioração das relações pessoais

6. Abuso de substâncias

(Fingley,1995)



Alta demanda emocional

+

Constante exposição ao sofrimento

+

Péssimas condições de trabalho

+

Baixo suporte econômico e social

FRAGILIDADE



FRAGILIDADE 

+

FADIGA DA COMPAIXÃO/BURNOUT

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

 Em 2005, 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 



Suicídio de Médicos

Anestesiologistas

Psiquiatras

Oftalmologistas

Patologistas

Radiologistas

(Desjardins, 1997)



Refletindo...

 Literatura é escassa

 O médico precisa ser uma pessoa muito saudável

a fim de cuidar do outro

 Porém, com a realidade atual, o médico sucumbe,

entra em fadiga da compaixão e se desencanta

 Em meio a essa fragilidade, Gracia (2010) sugere:

MÉDICO, CURA-TE A TI MESMO!



Refletindo...

Mas ele tem muita dificuldade de pedir
ajuda por não querer se mostrar
vulnerável e, assim, adoece ainda mais

Somado à pequena quantidade de locais
específicos ao cuidado dos cuidadores



Conclusões

 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 deve estimular políticas e ações que visem

proteger os médicos vulneráveis











Assegurar a

saúde de quem

cuida é também

garantir o

cuidado de toda

uma sociedade.


