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SUICÍDIO NO TRABALHO
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Declaro total ausência de conflito de interesse. 
Não há patrocínio de qualquer indústria para

esta aula.
Resolução CFM nº 1.595/2000

Resolução ANVISA RDC nº 96/2008



O Trabalho



• Trabalho

• Revolução Industrial

• Capitalismo x Fordismo

• “Loucura do Trabalho”

• Sofrimento x Prazer e Bem estar

• Globalização

• Crise – crescimento econômico

• Desempenho competitivo



EMPRESA

Dimensão
Psicossocial

Dimensão
Organizacional

Dimensão
Física & 

Tecnológica

• Tecnológica
• Equipamentos
• Ambiente físico
• Mobiliário
• Etc

• Processos
• Estratégia competitiva
• Sistema de gestão
• Sistema de informação
• Estrutura Organizacional

• Conhecimentos
• Relações humanas
• Cultura
• Clima organizacional
• Etc

Saúde Mental e Trabalho, SP 2016



Saúde Mental e Trabalho, SP 2016

Aspectos Psicossociais na Empresa Desenho e Gestão
do Trabalho Contexto Social e Organizacional

Relação simplificada de causalidades dos fatores psicossociais na empresa

Estados Emocionais e Psíquicos

Impactam

Saúde Física
Saúde Mental

Acidentes de 
Trabalho

Determinam

• Qualidade de vida
• Custos internos
• Qualidade & 

Produtividade

• Inovação & 
Competitividade

• Custos sistemas de saúde
• Custos previdenciários



“O corpo é a primeira vítima do sistema rígido de produção, 

e em segundo lugar o aparelho psíquico.”

A loucura do trabalho, 1992 



SUICÍDIO NO TRABALHO



As relações entre suicídio e trabalho

O “estresse” - Vincula as pertubações biológicas de um
indivíduo a fatores ambientais. A gravidade dependeria do
modo como o indivíduo administrava o “seu” estresse.

“Estruturalista” - Consiste em atribuir toda conduta
patológica, incluindo o suicídio, a falhas ou a
vulnerabilidades individuais.

“Sociogenética” – A organização do trabalho tem impacto

maior na saúde mental.
Dejours, 2010

Causalidade
social

Causalidade
privada

X



O suicídio continua um assunto tabu ... 

Complexidade com múltiplas faces: 

1. Filosóficos: o sentido da vida 

2. Biológicos: o papel dos genes 

3. Sociais: contexto relacional amplo e restrito

4. Psíquicos: pulsões de vida e de morte, saúde 

mental 

5. Jurídicos: quem tem o direito de escolher sobre a 

vida 

6. Religiosos: a vida como presente divino 

7. Culturais: é um assunto proibido. Meleiro, A. 2016



Intencionalidade da morte

Meleiro, A. 2016



DOENÇA

Os suicidas padecem, invariavelmente, de uma doença
mental que altera, de forma radical, a sua percepção da
realidade e interfere em seu juízo crítico e em seu livre
arbítrio;

O diagnóstico e o tratamento da doença mental são os
pilares mais importantes da prevenção do suicídio.

Grande parte dos suicidas deram sinais e passaram por

consulta médica dias ou semanas anteriores ao evento.



DOENÇA

96,8% dos casos de suicídio têm relação com histórico de
doença mental.(Dos 15.629 casos estudados)

 3,2% Sem diagnóstico;
 5,1% Outros diagnósticos;
 6,1% Transtornos de Ansiedade;
 0,3% Outros Transtornos Psicóticos;
 1,0% Transtorno orgânico mental;
 11,6% Transtorno de Personalidade;
 10,6% Esquizofrenia;
 22,4% Transtorno por uso de substância Psicoativa;
 35,8% Transtorno de humor.



“Chefs com problemas”

Apesar de doenças mentais 

atingirem TODAS as 

profissões, os restaurantes 

apresentam pressões 

singulares e padrões de vida 

de estilo de vida, que 

contribuem para o suicídio 

ou outros comportamentos 

destrutivos.

Kat Kinsman (editora do Tasting

Table)



Será que é 

loucura?

Tem cura?

Por fim a 
própria 
vida:
MORTE 

INTENCIONAL

Meleiro, A. 2016
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Estudo Mortalidade dos Médicos no Estado 
de São Paulo



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) 

Fonte: Luz, Leonardo



Suicídio de Médicos (Myers,2010)

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

• Em médicos até 45 anos, é a primeira ou a
segunda causa de morte entre os médicos

• Taxa de 28 a 40 por 100 mil habitantes entre
médicos.

Fonte: Luz, Leonardo





Solidão
Ambiente hostil

Erros

Acidentes

Desqualificação

do trabalho

Avaliação de
Desempenho

Assédio Moral

Desespero
Desesperança

Depressão
Suicídio

Reconhecimento
Sentimento de 

Utilidade



SITUAÇÕES DE ALERTA
Risco Iminente de Suicídio

Ds
DESESPERO

DESESPERANÇA

DELIRIUM

DESAMPARO

DEPRESSÃO

DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Dor psíquica insuportável

Estreitamento cognitivo

Suicídio = única saída

Meleiro, A. 2016



PSIQUIATRA
PACIENTE 

TRABALHADOR
MÉDICO DO 
TRABALHO



Como distinguir um suicídio ligado ao 

trabalho de um suicídio devido a outras 
causas?

Como distinguir um suicídio ligado ao trabalho 

de um suicídio devido a outras causas?

 Nem sempre é possível responder. 

 Não somos capazes de esclarecer 

todos os suicídios no trabalho. 

 Mas há casos em que é indiscutível que 

o que está em causa é o trabalho. 

 Quando as pessoas se matam no local 

de trabalho, há grande probabilidade de 

haver uma relação com o trabalho. 
Necropsia Psicológica



Assistência ao Doente Mental

 Políticas Públicas puramente ideológicas
desvinculadas da ciência;

 Equipes de saúde incompletas;
 Ausência de assistência ambulatorial e

hospitalar;
 Ausência de medicação nas farmácias da rede

SUS;
 Ausência de trabalho conjunto: Psiquiatra e

Médico do Trabalho.
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