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RESUMO

Cada vez mais percebe-se o aumento da incidência de enfermidades relacionadas ao alto nível de exige  ncia do meio, as quais afetam o  sico e 
 s  o  gico dos     v duos. A Síndrome de Burnout (SB) é um estado físico, emocional e mental de exaustão extrema, resultado do acúmulo 
excessivo em situações de trabalho que são emocionalmente exigentes e/ou estressantes, que demandam muita competitividade ou 
responsabilidade, especialmente nas áreas de educação e saúde. Nos cenários de exercício da prática e residência médica assim como entre 
estudantes de medicina, são observados fatores de risco com potencial de evoluir para a SB.O objetivo deste estudo foi reconhecer fatores de 
risco, a fim de orientar propostas para prevenir a SB promovendo o desempenho e a garantia do equilíbrio físico e mental deste grupo. Foi 
realizado um estudo de corte transversal com dados obtidos através da aplicação do Inventário de Burnout de Maslash (MBI) adaptado para se 
adequar a realidade de alunos de graduação em medicina dos segundo, quinto e nono períodos. As perguntas foram respondidas através da 
plataforma online (googleforms) mediante convite enviado a todos os 422 alunos matriculados nestes períodos na UNESA – Rio de Janeiro e com 
disponibilização do termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram analisados através da ferramenta Microsoft Excel. Resultados: 
Responderam ao questionário 100 (23,7%) alunos sendo 29 (29%) do M2, 38 (38%) do M5, e 33 (33%) do M9, os quais correspondem ao ciclo 
básico, clínico e internato respectivamente. As primeiras seis perguntas do questionário foram no intuito de conhecer o perfil epidemiológico dos 
participantes (período que cursa, matérias fora do período,faixa etária, gênero, estado civil, se tem filhos) e correlacionar possíveis fatores de 
risco com os mesmos. Houve predomínio, como esperado, de alunos do sexo feminino 70%. Da amostragem, 79% na faixa de 17 a 25 anos, 93% 
solteiros, 95% sem filhos e 76% não fazem matérias de outros períodos. As quinze perguntas seguintes,objetivavam identificar fatores de risco 
ligados ao desenvolvimento de SB. Houve certo equilíbrio entre os períodos nestas primeiras questões (M2, M5 e M9), que tem momentos 
distintos na formação e carga horária. No segundo grupo de questões, mais direcionadas á SB, observamos alguns fatores positivos na prevenção 
pois a maioria dos alunos realiza atividades físicas (76%), tem contato com familiares e amigos (88%) e conseguem realizar as obrigações diárias 
(93%). Mesmo com estes dados que podem ser protetores para SB, verifica-se uma maior tendência em manter atividades físicas entre as 
mulheres (40% contra 36%) e menos alunos do M2 (51%) apenas em relação ao M5(81%) e M9 (67%) demonstrando que as diferenças de carga 
horária e obrigações curriculares podem interferir neste dado. Por outro lado, com alguma freqüência reportam; dos que tem sono adequado 
mas se sentem exaustos (94%), insatisfação com o método de ensino (87%), dificuldades para dormir (76%), tem pensamentos negativos (72%), 
não sabem tratar problemas emocionais(72%), tem estresse pelo trânsito (72%) e estão inseguros na faculdade(58%). Nas comparações possíveis, 
foi observada maior insatisfação com o método no M2 (100%) e alguma melhora no M5 e M9 (81%); fazer matérias de outros períodos pode ser 
fator gerador de problemas emocionais (83%) e pensamentos negativos (79%). Conclusão: Com amostra reduzida, é necessária a continuidade e 
ampliação do estudo a fim de obter significância nas comparações entre os dados epidemiológicos e diferentes períodos. Porém foram 
identificados fatores de risco em percentual elevado que servem de alerta para o papel da instituição quanto à prevenção, no que concerne a 
insatisfação com o método de ensino e carga horária, apoio emocional e pedagógico, estímulo a alimentação adequada e resolução de problemas 
pessoais com diagnóstico precoce promovendo ações proativas de busca e de apoio a saúde mental entre os estudantes.
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