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INTRODUÇÃO 
 

As crises econômicas e o medo do desemprego geram sofrimento no trabalho, o que pode 
culminar em suicídio. Na França por exemplo, em que o suicídio ocupa as discussões no espaço 
público, a morte voluntária no trabalho em empresas como a “Renault”, a “Peugeot” e a 
“Électricité de France”, foi identificado de 300 a 400 suicídios por ano (DEJOURS, BÉGUE, 2010). 

Diferentemente da França e de outros países, a temática do trabalho como um 
contribuinte nas causas do suicídio é silenciado no Brasil (VENCO; BARRETO, 2010; DEJOURS; 
BÉGUE, 2010). Isso gera falta de entendimento desta relação - suicídio e trabalho -, e agrava a 
ausência de alternativas que solucionem esta problemática. Considerando esta realidade que 
deflagra a configuração capitalista da sociedade brasileira (SANTOS; SIQUEIRA, 2010) que atenta 
contra a saúde do trabalhador, essa revisão de literatura objetivou analisar as produções 
científicas entre os anos de 2000 e 2015, nas quais o suicídio esteve relacionado ao contexto do 
trabalho. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 

O presente estudo segue as recomendações propostas pelo Método Prefered Reporting 
Items for Systematica Reviewand Metanalyses PRISMA (Moher, 2009). No que tange aos critérios 
de elegibilidade, foram incluídos artigos que envolvem a temática proposta, no caso o sofrimento, 
o suicídio e o trabalho.  

Foi realizada uma pesquisa bibliométrica para analisar a produção cientifica na área da 
psicologia, na qual foram incluídos artigos, nacionais e internacionais, publicados em inglês e 
português. A busca envolveu as bases de dados Lilacs (Literatura Latino Americana em Ciências da 
Saúde), Medline (Medical Literature Analysis and Retrievel System Online), Pubmed, Psycinfo, 
Scielo (Scientific Eletronical Library), Pepsic (Periódicos Eletrônicos de Psicologia), biblioteca virtual 



 

da UPF, usando os descritores "suicídio" e "trabalho", “suicide”, “work”. Foram incluídos nesse 
estudo os principais artigos encontrados nessas bases, a partir das palavras-chave “trabalho”, 
“sofrimento”, “suicídio” para o português e “work”, “suffering”, “suicide”, para o inglês.  

Foram incluídos 8 estudos, que trazem várias questões que, relacionadas ao contexto do 
trabalho, podem desencadear o suicídio, como desemprego, história de vida, questões familiares, 
ausência de vínculos afetivos, valores pessoais/profissionais, novos modelos de gestão pautados 
na individualização dos sujeitos, a partir desse novo mundo de trabalho precarizado, fragmentado 
que, certamente, ocasiona problemas emocionais nos trabalhadores. O mesmo comtempla 
fragmentos de eventos suicidas, estudos de caso, inquérito domiciliar – amostragem, observações 
de campo, relatos de experiência. Com relação às técnicas projetivas utilizadas, 4 entrevistas, 3 
questionários e 1 pesquisa bibliográfica, sendo 4 estudos do tipo homogêneo e 4 heterogêneo. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

A partir do alcance do objetivo proposto, pode-se constatar que o suicídio envolve 
inúmeros fatores, dentre eles, o contexto familiar, vínculos afetivos, valores 
pessoais/profissionais, desemprego, gestão, enfim, aspectos relacionados ao trabalho, os quais 
muitas vezes, são determinantes. Sem dúvida, ele impacta e afeta a vida do ser humano, por isso a 
importância de, talvez, outros estudos, que busquem compreendê-lo melhor, na tentativa de 
direcionar medidas de intervenções efetivas.  
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