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RESUMO 

Objetivo: Verificar a frequência da Síndrome de Burnout entre os graduandos de 

Medicina de Maceió-AL. Metodologia: Tratou-se de um estudo descritivo transversal, 

abordagem quantitativa, aplicando-se o Maslach Burnout Inventory-Student Survey 

(MBI-SS) para avaliação da síndrome entre os graduandos, e um questionário 

sociodemográfico, elaborado pelos pesquisadores. Utilizou-se o programa Excel® versão 

1904 para análise descritiva e inferencial dos dados. Resultados: A amostra constituiu-se 

de 120 graduandos, com média de 24,33 anos, 60,84% eram do sexo feminino, 63,33% 

moravam com a família e 10,83% se enquadraram nos critérios para Síndrome de 

Burnout. Foram encontrados altos níveis para exaustão emocional, baixa 

despersonalização e alta realização emocional.  Conclusão: Os resultados apontaram uma 

frequência da Síndrome de Burnout de 10,83% entre os graduandos de Medicina em 

Maceió-AL.  

DESCRITORES: Estudantes – Esgotamento Emocional – Medicina 

Abstract 

Objective: To verify the frequency of Burnout Syndrome among undergraduate medical 

students in Maceió-AL Methodology: This was a descriptive cross-sectional study, 

quantitative approach, applying the Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-

SS) for evaluation of the syndrome among undergraduates, and a sociodemographic 

questionnaire, prepared by the researchers. The Excel® software version 1904 was used 

for descriptive and inferential data analysis. Results: The sample consisted of 120 

undergraduates, with a mean of 24.33 years, 60.84% were female, 63.33% lived with the 

family and 10.83% were in the criteria for Burnout Syndrome. High levels were found for 
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emotional exhaustion, low depersonalization and high emotional achievement. 

Conclusion: The results indicated a frequency of Burnout Syndrome of 10.83% among 

medical graduates in Maceió-AL 

DESCRIPTORS: Students- Burnout, Professional, - Medicine 
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1- INTRODUÇÃO 

A Síndrome de Burnout (SB), segundo Maslach & Jackson, é entendida como uma reação 

ao estresse emocional devido o contato excessivo com pessoas. A SB pode ser 

caracterizada por três dimensões que se relacionam, mas que, também, são independentes: 

1-  exaustão emocional: pode ser entendida como uma falta de entusiasmo, sensação de 

frustação; 2- despersonalização: ausência de sensibilidade emocional, atitudes negativas 

e hostis; 3- diminuição da realização pessoal no trabalho: tendência de se auto avaliar de 

maneira negativa, mostrando-se insatisfeito com seu desempenho(1). Estudiosos 

descrevem Burnout como uma desarticulação entre o que a pessoa esperava fazer e o que 

ela realmente faz (2). 

Estudos perceberam que a ocorrência continuada desses fatores estressantes durante a 

graduação contribui para “exaustão emocional” e “descrença” que, se não percebida, pode 

se estender até a vida profissional e afetar a relação de satisfação do graduado com o 

trabalho(3). 

Os estudos que  levaram em consideração apenas as dimensões “ exaustão emocional” e 

“descrença” encontraram uma prevalência de 10% a 45% da SB entre seus acadêmicos 

(4). Costa et al. (4) obtiveram uma prevalência de 10,3% em uma amostra de 369 

discentes utilizando o critério das três dimensões. 

Durante a graduação, o discente de medicina é exposto a diversos fatores estressores que 

se persistirem podem evoluir para SB. A dificuldade de adaptação do método de estudo 

do ensino médio para a graduação, alta cobrança dos professores, disciplinas cursadas 

que não correspondem as expectativas do recém universitário, o início dos estágios, 

incertezas e ansiedades por acreditar não ter atingido o nível de conhecimento técnico 

adequado para um bom exercício da profissão são alguns desses fatores(4). 
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Em uma pesquisa realizada com acadêmicos de medicina na Irlanda foi encontrada uma 

prevalência de 35% entre os discentes que estavam no ciclo clínico (5). Outro estudo 

envolvendo acadêmicos mexicanos encontrou uma prevalência de 20% para a Síndrome 

de Burnout(SB) entre os estudantes do quinto ano(6). Entre os estudantes brasileiros, foi 

encontrada uma prevalência de 12% para a SB utilizando o Maslach Burnout Inventory-

Student Survey (MBI-SS) como instrumento(7).  

Mais pesquisas ainda são necessárias para descrever melhor o problema, e determinar 

variáveis que auxiliem na prevenção e atitudes de tratamento que possam beneficiar esses 

alunos. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo verificar a frequência da Síndrome 

de Burnout entre os graduandos de Medicina de Maceió-AL.     

2- METODOLOGIA 

2.1. Projeto de Pesquisa e Coleta de Dados 

O tipo de estudo foi transversal de caráter analítico. A pesquisa foi desenvolvida com 

estudantes de medicina do quinto e sexto ano da cidade de Maceió, Alagoas, durante o 

primeiro semestre de 2019. 

2.2. Tamanho da amostra  

O tamanho da amostra foi de 120 discentes de medicina. 

2.3. Instrumento 

Os dados foram obtidos através da aplicação de questionário autoaplicável aos 

entrevistados  da versão em português, adaptada por Campos & Maroco, do Maslach 

Burnout Inventory-Student Survey  (MBI-SS) para avaliação da Síndrome de Burnout em 

estudantes  (8).  O instrumento, MBI-SS, é composto por 15 questões que estão 

subdivididas em três dimensões: exaustão emocional (5 questões), descrença (4 questões) 



6 
 

e eficácia profissional (6 questões). Cada questão recebeu ponto de 0 a 6 e se mostrou 

confiável para investigação do Burnout auto- relatado nos estudantes universitários (9). 

Os pontos de corte sugeridos para o questionário na língua portuguesa são os seguintes: 

pontuação acima de 14 para “exaustão emocional”, acima de 6 para “descrença” e abaixo 

de 23 para “eficácia profissional” (1). Para caracterização da população, um questionário 

sociodemográfico foi aplicado abordando aspectos, como sexo, idade, se necessitou de 

auxilio de professor particular, ordem de preferência do curso, expectativas iniciais em 

relação ao curso, coeficiente global, com quem o estudante mora, quem financia os 

estudos, se precisou utilizar medicação devido aos estudos e se já pensou em desistir da 

graduação. 

2.4. Critérios de Inclusão 

Estudantes regularmente matriculados a partir do 9º período do curso de medicina no 

momento de resposta ao formulário.  A condição de estudante foi comprovada pela 

apresentação de um documento de identificação que apresentava foto do indivíduo, por 

exemplo, identidade, carteira de estudantes ou crachá de identificação de qualquer curso 

de medicina do Estado de Alagoas. A apresentação da documentação foi feita e 

confirmada pelo pesquisador no momento da aplicação do formulário. 

2.5. Critérios de Exclusão 

Foram excluídos os formulários não completamente preenchidos e os menores de 17 anos. 

2.6. Aspectos éticos:  

Os alunos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Tiradentes (UNIT) (CAAE: 98548918.0.0000.5641). 

2.7. Análise estatística:  
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Os dados foram analisados através do programa Excel® versão 1902. Foi utilizada 

estatística descritiva (média, desvio padrão e porcentagem). 

3- RESULTADOS 

Este estudo incluiu 178 alunos do quinto ano de medicina instituições do Estado de 

Alagoas. No total, 120 questionários foram respondidos. A Tabela 1 apresenta às 

informações sócio demográficas dos participantes. Em relação ao curso as informações 

podem ser vistas na Tabela 2. 

Considerando a amostra total de questionários respondidos (120 discentes), 10,83% 

(13/120) apresentaram Síndrome de Burnout positivo, elevados índices para exaustão 

emocional e descrença associado a baixos níveis de eficácia profissional simultaneamente 

(tabela 3).  

A Tabela 4 estima a frequência obtida em cada dimensão da SB entre os discentes do 

curso de medicina de Maceió.  

4- DISCUSSÃO 

Na amostra, há um percentual maior de graduandos do sexo feminino, constante que se 

observa nas últimas décadas no Brasil (10),  e faixa etária predominante entre 20 -23 anos. 

Em relação à utilização de medicação devido aos estudos, a frequência encontrada foi de 

30,84% (37/120). Pesquisas revelam que é comum o uso de ansiolíticos entre estudantes 

da área de saúde (11), outra medicação com índice de uso elevado, nem sempre com 

indicação médica, é o metilfenidato (12). Tais estudantes utilizam essas medicações em 

busca de melhorar a concentração e aprendizado (12) para manter um boa eficácia 

profissional e um alto grau de satisfação com o curso. 

Em nosso estudo, obtivemos 10,83% (13/120) da amostra positiva para Síndrome de 

Burnout entre estudantes de medicina do Estado de Alagoas que responderam o 
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questionário, usando o critério tridimensional. O valor encontrado se assemelha a outros 

estudos envolvendo discentes de medicina, como Costa et al.(4) que, utilizando os 

mesmos critérios, obteve um resultado de 10,3% positivos para Síndrome de Burnout 

entre discentes da região Nordeste.  A pesquisa foi desenvolvida entre acadêmicos a partir 

do quinto ano, pois se acredita que tais acadêmicos tenham uma maior probabilidade de 

apresentarem Burnout do que os que estão no início da graduação (13). 

Ao observar as dimensões do Burnout separadamente, observa-se que os participantes 

obtiveram maior prevalência e média de exaustão emocional, mas baixos índices em 

descrença e redução da eficácia de seu desempenho. Essa média elevada na dimensão 

exaustão emocional pode ser devida uma má adaptação as dificuldades do curso, sensação 

de ter chegado ao limite ou de não conseguir alcançar o que era esperado para um aluno 

do quinto ano de graduação. Esses graduandos se cobram bastante, se tornam ansiosos, 

possuem má qualidade de sono e na tentativa de diminuir tal exaustão, se tornam distantes 

e indiferentes(2).  

Em contra partida, a satisfação com o curso, uma boa média global, boas expectativas 

futuras na profissão (4) corroboram para os altos níveis de eficácia profissional 

encontrado na pesquisa. Fatores como autonomia, reconhecimento de competências, 

identificação de características positivas em seu trabalho, funcionam como um efeito 

protetor ao Burnout(14). 

A limitação desta pesquisa foi a não participação de graduandos dos períodos iniciais do 

curso. Mas diversos estudos concluíram que não houve diferença significativa na 

frequência da SB e o ciclo do curso estudado(15)(4).  

É importante que as universidades, principalmente em relação ao curso de medicina, 

desenvolvam atividades que estimulem a saúde do estudante, de forma ampla, 
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principalmente a saúde mental. Os alunos devem ser orientados a desenvolver 

mecanismos de adaptação e enfrentamentos para as mais diversas situações durante a 

graduação e durante sua carreira profissional (2)  de forma que tenham uma melhoria em 

sua qualidade de vida e uma diminuição do sofrimento psíquico entre essa população.  

5-CONCLUSÃO 

Os resultados apontaram uma frequência para a  Síndrome de Burnout de 10,83% entre 

os graduandos de Medicina em Maceió-AL. Deve-se, então, refletir sobre quais medidas 

poderiam ser adotadas no sentido de melhorar as condições de bem-estar durante a 

graduação e de identificar precocemente esses discentes, de forma a serem agentes 

promotores de novos padrões de autocuidados para si mesmos e para os colegas. 
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7- ILUSTRAÇÕES 

TABELA 1- Variáveis sociodemográficas dos estudantes do curso de Medicina 

TABLE 1- Sociodemographic variables of medical students 

 

Variáveis Classificação Número Porcentagem (%) 

    

Faixa etária 20-23 66 55 

 24-26 38 31,67 

 27-30 8 6,67 

 31-33 4 3,33 

 34-37 4 3,33 

 Desejou não responder 0 0 

Sexo Masculino 47 39,16 

 Feminino 73 60,84 

 Desejou não responder 0 0 

Residência Família 76 63,33 

 Com amigos 16 13,34 

 Sozinho 28 23,33 

 Desejou não responder 0 0 

Fonte: Autor 
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TABELA 2- Caracterização dos estudantes do curso de Medicina. 

TABLE 2- Characterization of medical students. 

 

Variáveis Classificação Número Porcentagem 

(%) 

    

Necessitou de medicação devido os 

estudos 

Sim 37 30,84 

 Não 80 66,66 

 Desejou não 

responder 

3 2,5 

Pensou em desistir do curso Sim 17 14,16 

 Não 99 82,50 

 Desejou não 

responder 

4 3,34 

Expectativas em relação ao curso 

após o ingresso 

Igual 35 29,16 

 Melhor 40 33,34 

 Muito melhor 42 35 

 Pior 3 25 

 Desejou não 

responder 

0 0 

Fonte: Autor 
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Tabela 3: Prevalência da síndrome de Burnout nos acadêmicos do curso de Medicina. 

Table 3: Prevalence of Burnout syndrome in medical students. 

 Negativo para 

Burnout 

Positivo para 

Burnout 

Total 

    

Frequência 107 13 120 

Porcentagem (%) 89,17 10,83 100 

Fonte: Autor 
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Tabela 4 Dimensões da Síndrome de Burnout em acadêmicos do curso de Medicina 

Table 4 Dimensions of Burnout Syndrome in Medical Academics 

 

Dimensão M/DP* todos os 

discentes 

M/DP* discentes 

positivos para 

Burnout 

   

Exaustão Emocional 13,9±5,8 20,38±4,18 

Descrença 5,77±5,55 15,15±5,59 

Eficácia Profissional 27,37±4,79 18,84±2,51 

Legenda: *M/DP = Média/ desvio padrão 

Fonte: Autor 
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 8-ANEXO 

Normas de submissão da Revista Brasileira de Epidemiologia 

Os manuscritos são aceitos em português, espanhol ou inglês. Os artigos em português 

e espanhol devem ser acompanhados do resumo no idioma original do artigo, além 

de abstract em inglês. Os artigos em inglês devem ser acompanhados do abstract no 

idioma original do artigo, além de resumo em português. 

O manuscrito deve ser acompanhado de documento a parte com carta ao editor, 

justificando a possível publicação. 

Os manuscritos devem ter o máximo de 21.600 caracteres com espaço e 5 ilustrações, 

compreendendo Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão (Folha 

de rosto, Referências Bibliográficas e Ilustrações não estão incluídas nesta contagem). 

O arquivo deve apresentar a seguinte ordem: Folha de rosto, Introdução, Metodologia, 

Resultados, Discussão, Conclusão, Referências Bibliográficas e Ilustrações. O 

manuscrito deve ser estruturado, apresentando as seções: Folha de rosto, Resumo, 

Abstract, Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão, Referências e 

Ilustrações. O arquivo final completo (folha de rosto, seções, referências e ilustrações) 

deve ser submetido somente no formato DOC (Microsoft Word), e as tabelas devem 

ser enviadas em formato editável (Microsoft Word ou Excel), devendo respeitar a 

seguinte formatação: 

•  Margens com configuração “Normal” em todo o texto (superior e inferior = 2,5 cm; 

esquerda e direita = 3 cm); 

•  Espaçamento duplo em todo o texto; 

•  Fonte Times New Roman, tamanho 12, em todo o texto; 
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•  Não utilizar quebras de linha; 

•  Não utilizar hifenizações manuais forçadas. 

Folha de Rosto 

Os autores devem fornecer os títulos do manuscrito em português e inglês (máximo 

de 140 caracteres com espaço), título resumido (máximo de 60 caracteres com espaço), 

dados dos autores*, dados do autor de correspondência (nome completo, endereço e 

e-mail), agradecimentos, existência ou ausência de conflitos de interesses, 

financiamento e número de identificação/aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Deve ser especificada, também, a colaboração individual de cada autor na elaboração 

do manuscrito. 

*A indexação no SciELO exige a identificação precisa da afiliação dos autores, que é 

essencial para a obtenção de diferentes indicadores bibliométricos. A identificação da 

afiliação de cada autor deve restringir-se a nomes de entidades institucionais, Cidade, 

Estado e País (sem titulações dos autores). 

O financiamento deve ser informado obrigatoriamente na Folha de rosto. Caso o 

estudo não tenha contato com recursos institucionais e/ou privados, os autores devem 

informar que o estudo não contou com financiamento. 

Os Agradecimentos devem ter 460 caracteres com espaço no máximo. 

Resumo e Abstract 

Os resumos devem ter 1600 caracteres com espaço no máximo, e devem ser 

apresentados na a forma estruturada, contemplando as seções: Introdução, 

Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão. As mesmas regras aplicam-se 

ao abstract. 
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Os autores deverão apresentar no mínimo 3 e no máximo 6 palavras-chave, bem como 

as respectivas Keywords, que considerem como descritores do conteúdo de seus 

trabalhos, no idioma em que o artigo foi apresentado e em inglês. Esses descritores 

devem estar padronizados conforme os DeCS (http://decs.bvs.br/). 

Ilustrações 

As tabelas e figuras (gráficos e desenhos) deverão ser inseridas no final do manuscrito, 

não sendo permitido o envio em páginas separadas. Devem ser suficientemente claras 

para permitir sua reprodução de forma reduzida, quando necessário. Fornecer títulos 

em português e inglês, inseridos fora das ilustrações (não é necessário o corpo da 

tabela e gráficos em inglês). Deve haver quebra de página entre cada uma delas, 

respeitando o número máximo de 5 páginas dedicadas a Tabelas, Gráficos e Figuras. 

Apresentá-las após as Referências, no final do manuscrito (em arquivo único). 

As ilustrações podem no máximo ter 15 cm de largura e devem ser apresentadas dentro 

da margem solicitada (configuração nomeada pelo Word como “Normal”). Não serão 

aceitas ilustrações com recuo fora da margem estabelecida. 

Imagens 

•  Fornecer as fotos em alta resolução; 

•  Fornecer os gráficos em formato editável (preferencialmente PDF). 

Tabelas, Equações, Quadros e Fluxogramas 

•  Sempre enviar em arquivo editável (Word ou Excel), nunca em imagem; 

•  Não formatar tabelas usando o TAB; utilizar a ferramenta de tabelas do programa; 

•  Nas tabelas, separar as colunas em outras células (da nova coluna); não usar espaços 

para as divisões. 
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Abreviaturas 

Quando citadas pela primeira vez, devem acompanhar o termo por extenso. Não 

devem ser utilizadas abreviaturas no título e no resumo. 

Referências 

Devem ser numeradas de consecutiva, de acordo com a primeira menção no texto, 

utilizando algarismos arábicos. A listagem final deve seguir a ordem numérica do 

texto, ignorando a ordem alfabética de autores. Não devem ser abreviados títulos de 

livros, editoras ou outros. Os títulos de periódicos seguirão as abreviaturas do Index 

Medicus/Medline. Devem constar os nomes dos 6 primeiros autores, seguidos da 

expressão et al. quando ultrapassarem esse número. Comunicações pessoais, trabalhos 

inéditos ou em andamento poderão ser citados quando absolutamente necessários, mas 

não devem ser incluídos na lista de referências, sendo apresentados somente no corpo 

do texto ou em nota de rodapé. Quando um artigo estiver em vias de publicação, deverá 

ser indicado: título do periódico, ano e outros dados disponíveis, seguidos da 

expressão, entre parênteses “no prelo”. As publicações não convencionais, de difícil 

acesso, podem ser citadas desde que os autores indiquem ao leitor onde localizá-las. 

A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

OBSERVAÇÃO 

A Revista Brasileira de Epidemiologia adota as normas do Comitê Internacional de 

Editores de Revistas Médicas (estilo Vancouver), publicadas no New England Journal of 

Medicine, 1997; 336: 309, e na Revista Panamericana de Salud Publica, 1998; 3: 188-96 

(http://www.icmje.org/urm_main.html). 

 


