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O SUICÍDIO E O TRABALHO 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio é um grande 

problema de  saúde pública, pois mais de 800 mil pessoas dão fim à     

própria vida todos os  anos no mundo. Cerca de 75% dos casos ocorrem 

em países de baixa e média renda. O Brasil ocupa o 113º lugar no mundo 

e oitavo na América Latina em taxas de suicídio, com 9 mil casos ao ano.   

No Brasil, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul são os estados 

com maior índice de suicídio no país. Pesquisas apontam que       

economias agrícolas podem apresentar uma forte correlação     

entre o uso indiscriminado de agrotóxicos, a depressão e o suicí-

dio, indício de prioridade para a vigilância em saúde. Na indústria, 

o número de suicídios também vem aumentando a cada ano,  

principalmente devido a precarização das condições de trabalho. 
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O setor bancário no Brasil contabilizou  253 casos de suicídio    

entre os anos de 1993 e 2005. Outras profissões e carreiras do 

setor econômico, tornaram-se meras atividades comerciais, e 

seus executores tornaram-se meros trabalhadores cumpridores 

de metas; nesse contexto as relações entre colegas foram que-

bradas, principalmente pela concorrência gerada. 

Nesse novo modelo de organização de trabalho observa-se: 

* O tempo, que era um organizador do trabalho, passou a ser visto como um inimigo a 

ser vencido. 

* O sentimento de dever cumprido e orgulho pela boa qualidade no trabalho foram    

transformados em números a  serem atingidos à custa de qualquer sacrifício. 

* O quadro de pessoal foi substituído por um exército de profissionais terceirizados,  

subcontratados ou temporários. 

* Os chefes respeitados deram lugar a supervisores de metas. 



          
SUICÍDIO AUMENTA ENTRE OS POLICIAIS MILITARES, CIVIS E FEDERAIS 

 

Encarregados de salvar e proteger cidadãos, policiais pensam 

na própria morte como saída para uma rotina marcada pelo 

alto estresse, pelo risco, pelo afastamento da família e pela 

convivência com o lado mais sombrio da vida – crime, tráfico, 

pedofilia e perdas constantes dos companheiros de trabalho.  
 

Uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro, em 2011, apontou 

que a taxa de suicídio entre PM é 3,65 vezes a taxa de suicídio 

da população masculina e 7,2 vezes a taxa de suicídio da popu-

lação em geral. A taxa de sofrimento psíquico revelada pela 

pesquisa observou um percentual de 33,6% na Polícia Militar e 

20,3% na Polícia Civil.  

Aconteceu:  

No período de 16 a 18 de setembro de 2015 aconteceu em Campo Grande a 8ª Conferencia Estadual de 
Saúde de Mato Grosso do Sul.  Nesse mesmo período o CEREST Estadual realizou o Curso de Investiga-
ção de Acidente de Trabalho pelo Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes de Trabalho - MAPA.  

Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador  

Rua Joel Dibo, Centro, 79.002-060 - Campo Grande/MS 

Contato: cvist@saude.ms.gov.br / (67) 3312-1100  

Responsável pela edição do boletim: Claudia Santini de Oliveira 

O suicídio não significa necessariamente uma negação da vida, mas  

uma negação da vida que está sendo vivida. 
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O suicídio no trabalho é o ápice de   
uma sequência de episódios             

degradantes que podem ser evitados.  

Registros de Intoxicação Exógena no SINAN nas tentativas de suicídio 

Ano  Total Tentativa de suicídio 

Tentativa de suicídio relacionada 

ao trabalho  

2012 1.794 628 (35%) 1 (2,8%) 

2013 1.390 595 (43%) 2 (4,6%) 

2014 1.436 563 (39%) 3 (7,7%) 

Total 4.620 1.786 (38%) 6 (15,8%) 


