


“Indivíduos frágeis” (...) sentem-se como que 

patinando sobre gelo fino; e ao patinar sobre gelo 

fino, nossa segurança está em nossa .

Indivíduos, frágeis ou não, precisam de segurança 

(...) e assim tentam, ao máximo, fazer o que fazem 

com a máxima . (...) Diminuir a 

significa ser deixado para trás; (...) 

ameaça real de afogar-se. 

Portanto, a sobe para o topo da lista 

dos valores de sobrevivência.

Zygmunt Bauman



“Novas patologias relacionadas ao 

trabalho são, antes, patologias da solidão”

Hannah Arendt, As origens do totalitarismo





Sofrimento 
psíquico

Fatores biológicos

Genética, exposições, 
privação de sono

Fatores psicológicos

Perfeccionismo, 
autocobrança, 

competitividade

Fatores sociais

Familiares, amizades, 
comunidade acadêmica, 
espaços para socializar, 
ambiente conturbado, 

situações-limite
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(Szklo-Coxe, 2006;  Barger, 2006; Suozzo, 2011)
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Smith. Nature 2014; 515: 180–181 



Campanha do dia 

mundial da saúde 

da OMS

7/4/2017



Prevalência Autores

38% Reuben, 1985 

31% Hsu e Marshall, 1987 

15% Kirsling e Kochar, 1989 

28% Firth-Cozens, 1990 

19% Obara, 2000 

33% Peterlini, 2000 

35% Collier, 2002 

30% Rosen e cols, 2006 

22% Demir e cols, 2007 

29% Sakata e cols, 2009

28,8% Mata e cols, 2015



(Girard e cols, 1991)
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Pacheco JP et al. Rev Bras Psiquiatr. 2017 Oct-Dec;39(4):369-378.



• Os dados extraídos de 167 estudos transversais (n = 116.628) e 16 
estudos longitudinais (n = 5.728) de 43 países

• A prevalência total de depressão foi de 27,2% (IC 95%, 24,7% a 29,9%)

• Nos 9 estudos longitudinais que avaliaram os sintomas depressivos 
antes e durante a faculdade de medicina (n = 2.432), o aumento 
absoluto médio dos sintomas foi de 13,5% (variação de 0,6% a 35,3%)

• As estimativas de prevalência não diferiram significativamente entre 
os estudos de apenas estudantes pré-internato e estudos de apenas 
estudantes durante o internato

• A porcentagem de estudantes de medicina positivos no 
rastreamento para depressão que procuraram tratamento 
psiquiátrico foi de 15,7% (IC 95%, 10,2% a 23,4%)

• A prevalência acumulada de ideação suicida foi 11,1% (IC95%, 9% a 13,7%)

Rotenstein et al. JAMA. 2016;316(21):2214-2236 
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AFSP. After a suicide: A Toolkit for Physician Residency/Fellowship Programs
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Cox et al. Crisis 2012;33(4):208–214
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