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RESUMO

A expressão inglesa Burnout designa aquilo que deixou de funcionar por exaustão de energia, esgotamento físico, psíquico e emocional, em 
decorrência da má adaptação do indivíduo a um trabalho altamente estressante e com grande carga tensional. É caracterizado pelas dimensões 
exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal, tendo uma etiologia multifatorial, envolvendo aspectos acadêmicos e 
pessoais dos indivíduos. Em estudos mais recentes, observou-se que o burnout não acomente somente profissionais, mas também alunos, 
inclusive os de medicina. Em paralelo a Síndrome de Burnout, outro fenômeno tem acometido os estudantes de medicina, o suicídio. Estudos 
mostram que o suicídio entre estudantes de medicina acontece cinco vezes mais em relação a estudantes de outros cursos, sendo considerada a 
segunda maior causa de morte entre esses acadêmicos e que 10% dos estudantes de medicina apresentam ideação suicida. Uma pesquisa sobre 
burnout e ideação suicida entre estudantes de medicina em sete faculdades de medicina nos Estados Unidos identificou que o burnout foi 
relatado por 49,6% dos alunos e 11,2% relataram ideação suicida. São poucas as pesquisas sobre Síndrome de Burnout e Ideação Suicida entre 
estudantes de medicina. Desta forma, surgiu o interesse em realizar o presente estudo. Objetivos: identificar a produção científica sobre síndrome 
de burnout e ideação suicida entre estudantes de medicina e analisar as produções selecionadas. Metodologia: Estudo realizado por meio de 
levantamento bibliográfico e neste sentido, para esta revisão, foi elaborada a seguinte pergunta norteadora: qual a produção científica sobre 
Síndrome de Burnout e Ideação Suicida entre estudantes de medicina? Critérios de inclusão: artigos nacionais e internacionais publicados no 
período de 1990 a 2018, em português, inglês e espanhol. Critérios de exclusão: teses, dissertações e monografias. A coleta de dados se deu 
através das bases de dados Scholar Google e PubMed, utilizando os descritores:  "Estudantes de medicina", "Síndrome de Burnout", "suicidal 
ideation among medical students" e "suicidio em estudantes de medicina". A pesquisa resultou em 11 artigos, sendo 8 artigos do scholar google e 
3 do Pubmed.  Resultados e Discussão: o Burnout parece estar associado a uma maior probabilidade de ideias suicidas subsequentes, enquanto 
que a sua recuperação está associada a um nível menor de ideias suicidas. Foi realizado um estudo retrospectivo em 62 escolas médicas norte-
americanas e três canadenses e conclui-se que o suicídio é a segunda causa de morte entre os estudantes de medicina, perdendo apenas para os 
acidentes. Alunos de medicina com melhor performance escolar encontram-se em um grupo de alto risco para desenvolver Síndrome de Burnout 
e de suicídio. Os elevados índices de suicídio encontrados nos estudantes de medicina e nos médicos estão relacionados com a perda da 
onipotência, onisciência e virilidade idealizadas por muitos aspirantes à carreira médica durante o curso e a vida profissional, e a crescente 
ansiedade pelo temor em falhar.  A faculdade de medicina é um ambiente de “toxicidade psicológica”, sendo função das instituições de ensino 
prover atendimento psicopedagógico, estímulo ao debate sobre os fatores de risco para a saúde mental, a vulnerabilidade e as limitações da 
profissão médica. Conclusão: A observação do grande número de estudantes de medicina com síndrome de Burnout e muitos relatos sobre 
suicídio impulsionou a realização desse levantamento bibliográfico. Na análise dos achados, notou-se alta prevalência da síndrome de Burnout 
entre estudantes de medicina de diferentes países, bem como foi possível identificar alguns fatores relacionados ao desenvolvimento da síndrome 
e entre eles a ideação suicida. Ressaltamos a importância de mais estudos e um olhar mais atenciosos das instituições de ensino sobre este 
assunto
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