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RESUMO 

 

 

PEREIRA-LIMA, K. Associações e comparações entre burnout, ansiedade, 

depressão e habilidades sociais de residentes médicos de diferentes áreas. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

 

A presença de altos índices de burnout e de problemas de saúde mental em 

residentes médicos favorece prejuízos aos mesmos e a sua clientela, o que a aponta 

para a necessidade da identificação de condições de risco e proteção associadas a 

tais dificuldades. Nesse contexto, teve-se por objetivo geral comparar e verificar as 

possíveis associações entre as manifestações de burnout, os indicadores de 

ansiedade, depressão e as habilidades sociais apresentadas por residentes 

médicos, de diferentes áreas de atuação. Avaliou-se uma amostra de conveniência 

de 305 residentes médicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – USP, de ambos os sexos, de diferentes anos, de especialidades 

diversas, de áreas clínicas e cirúrgicas. Procedeu-se a avaliação por meio da 

autoaplicação dos seguintes instrumentos: Inventário da Síndrome de Burnout (ISB), 

Patient Health Questionnaire (PHQ-4), Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-

Prette) e um Questionário Complementar, abordando variáveis sociodemográficas, 

de formação acadêmica e relativas às condições organizacionais dos programas de 

residência cursados. Os dados foram analisados por procedimentos correlacionais e 

comparativos, adotando-se o nível de significância de p ≤ 0,05. Foram detectadas 

elevadas taxas de prevalência da síndrome de burnout para os dois critérios, sendo 

58,4% para o primeiro (elevados níveis de exaustão emocional e de distanciamento 

emocional ou desumanização) e 10,5% para o segundo (elevados níveis de 

exaustão emocional, realização pessoal reduzida e elevados níveis de 

distanciamento emocional ou desumanização). Identificou-se ainda, 21,6% dos 

residentes com indicadores de depressão e 41,3% com indicadores de ansiedade. 

Quanto às comparações, não foram identificadas diferenças significativas quanto às 

taxas da síndrome de burnout nas quatro áreas pesquisadas. Verificou-se diferença 

apenas para a dimensão de burnout – desumanização e para os indicadores de 



 
 

ansiedade e depressão. Os participantes apresentaram um repertório de habilidades 

sociais satisfatório, tendo sido identificadas diferenças entre as áreas quanto ao 

escore total e aos fatores enfrentamento e autoafirmação com risco, conversação e 

desenvoltura social e autoexposição a desconhecidos e a situações novas. Foram 

identificadas associações significativas e diretas entre burnout, ansiedade e 

depressão. As habilidades sociais apresentaram correlações negativas e 

significativas com os três problemas pesquisados, sendo as médias de habilidades 

sociais dos residentes com indicadores de problemas significativamente menores, 

em comparação aos residentes sem indicadores de problemas. Verificou-se ainda 

associações significativas entre: condições organizacionais com os três problemas 

pesquisados; número de plantões, carga horária, ano de residência, idade, estado 

civil e ter cursado escola de graduação privada associaram-se a pelo menos uma 

dimensão de burnout; morar sozinho associou-se à depressão e desumanização; e 

sexo feminino associou-se à ansiedade e depressão. Os resultados do estudo 

confirmaram a hipótese de que as habilidades sociais podem atuar como um recurso 

de proteção para as condições de risco relativas a burnout, ansiedade e depressão, 

colocando em foco a relevância do desenvolvimento de habilidades interpessoais 

que favoreçam o exercício da profissão na formação profissional dos residentes 

médicos. Tal sistematização de dados pode contribuir para instrumentar a 

proposição de medidas preventivas quanto à saúde mental de residentes médicos. 

 

Palavras-chave: Burnout, Ansiedade, Depressão, Habilidades Sociais, Residência 

Médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

PEREIRA-LIMA, K. Associations and comparisons between burnout, anxiety, 

depression and social skills in multispecialty medical residents. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2014. 

 

 

High rates of burnout and mental health disorders observed in resident 

physicians harm the professionals themselves and their patients, which reveals a 

need to identify risk conditions as well as protection-associated factors. This study’s 

general objective was to compare and verify potential associations among burnout, 

indicators of anxiety and depression, and the social skills presented by the resident 

physicians from different specialties. A convenience sample of 305 resident 

physicians from the Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo, of both genders and different ages, from various 

specialties of both clinical and surgical fields, were assessed. The following self-

reported instruments were applied: the Inventário da Síndrome de Burnout (ISB), the 

Patient Health Questionnaire (PHQ-4), the Social Skills Inventory (SSI-Del-Prette), 

together with a complementary questionnaire addressing socio-demographic, 

academic background variables and those related to the organizational conditions of 

the resident programs they attended. Data were analyzed using correlational and 

comparative procedures; a level of significance of p ≤ 0.05 was used. High rates of 

burnout were detected for both criteria: 58.4% in the first (high levels of emotional 

exhaustion and emotional detachment or dehumanization) and 10.5% in the second 

(high levels of emotional exhaustion, low levels of personal accomplishment and high 

levels of emotional detachment or dehumanization). The results also show that 

21.6% of the residents presented indicators of depression and 41.3% presented 

indicators of anxiety. In regard to comparisons, no significant differences were 

identified concerning rates of burnout syndrome in the four fields studied. Differences 

were verified only for the dimension of burnout - dehumanization and for the 

indicators of anxiety and depression. The participants presented a repertoire of 

satisfactory social skills while differences were identified among the fields in terms of 



 
 

total score and among the factors: coping and self-assertion with risk, conversation 

and social confidence and self-exposure to unknown people and new situations. 

Significant and direct associations were identified between burnout and anxiety and 

depression. Social skills presented negative and significant correlations with the 

three problems studied, while the means of social skills of the residents with 

indicators of disorders were significantly lower than those of the residents presenting 

no indicators of disorders. Significant associations were also verified between 

organizational conditions and the three problems studied: number of shifts, workload, 

years of residency, marital status, and whether the resident attended a private 

college, were associated with at least one dimension of burnout. Living alone was 

associated with depression and dehumanization. Being female was associated with 

anxiety and depression. The results confirm the hypothesis that social skills can work 

as a protection factor for risk conditions related to burnout, anxiety and depression, 

demonstrating the importance of developing the interpersonal skills of the 

professionals during the training of resident physicians in order to improve their 

practice. This systematization of data can provide tools for the establishment of 

preventive measures concerning the mental health of resident physicians. 

 

Keywords: Burnout, Anxiety, Depression, Social Skills, Internship and residency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A introdução do presente estudo encontra-se organizada em três tópicos. 

 O primeiro tópico abordará aspectos relacionados à saúde mental de 

profissionais da saúde e os riscos associados ao desenvolvimento de burnout, 

ansiedade e depressão. Apresentar-se-á uma caracterização desses indicadores de 

problemas de saúde mental e do seu impacto para os profissionais de saúde e sua 

clientela. 

 No segundo tópico serão abordadas as questões específicas do contexto da 

residência médica, sendo apresentados estudos sobre burnout, ansiedade e 

depressão em residentes médicos, dando destaque para fatores de risco e proteção 

associados.  

 O terceiro tópico apresenta a justificativa do estudo e a hipótese de trabalho 

formulada a partir dos estudos analisados, focalizando as habilidades sociais 

enquanto possível recurso de proteção para o desenvolvimento de burnout, 

ansiedade e depressão em residentes médicos. 

 

 

1.1. A saúde mental de profissionais da saúde: riscos associados ao burnout, a 

ansiedade e a depressão 

 

 

A saúde do trabalhador nas organizações é uma temática complexa que 

envolve fatores sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais que são 

responsáveis pelas condições de vida e pela satisfação de diversas necessidades 

humanas como autorrealização, relações interpessoais e sobrevivência. Por outro 

lado, tais fatores podem também ser fonte de adoecimento, envolvendo riscos 

ocupacionais quando o trabalhador não dispõe de instrumental suficiente para se 

proteger (BRASIL, 2001; MURTA; TRÓCOLLI, 2004). 

Diariamente os profissionais da saúde, em especial os médicos, vivem 

situações de estresse emocional ao desempenharem uma série de tarefas 

complexas tais como, as de comunicar o diagnóstico de doenças graves, 

acompanhar pacientes em diversas etapas do tratamento e da doença, tolerar 
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reações de agressividade e negação por parte de pacientes e familiares e lidar com 

a morte, entre outras. (KOVÁCS, 2010; NOGUEIRA-MARTINS, 2003). 

Dada a convivência com uma diversidade de situações estressantes, os 

profissionais da área da saúde estão entre aqueles mais propensos a apresentarem 

problemas de saúde mental, sendo recomendável a realização de ações de 

prevenção para essa população (ECKLEBERRY-HUNT et al., 2009; NOGUEIRA-

MARTINS, 2003). Tais profissionais, mostram-se expostos a uma certa 

vulnerabilidade psicológica expressa pela alta prevalência de suicídio, depressão, 

uso de drogas, estresse e disfunções profissionais, destacando-se dentre essas 

dificuldades as síndromes associadas às atividades profissionais dos médicos, a 

saber, a síndrome de burnout, caracterizada por sintomas somáticos, psicológicos e 

comportamentais (NOGUEIRA-MARTINS, 2003).  

Embora não haja uma definição única para a síndrome de burnout, há um 

certo consenso quanto as três dimensões centrais que a caracterizam, sendo elas: a 

exaustão, a despersonalização e a baixa realização pessoal (MASLACH; 

SCHAUFELI; LEITER, 2001). De modo breve, caracterizar-se-á cada uma dessas 

dimensões. 

A exaustão emocional surge a partir de uma cronificação do estresse 

ocupacional, caracterizando-se por uma sensação de esgotamento emocional e 

físico, sendo que o indivíduo passa a sentir que não possui mais condições de 

desempenhar suas atividades de trabalho. A despersonalização, a qual tem sido 

considerada como uma dimensão defensiva da síndrome de burnout, expressa-se 

por meio de atitudes de distanciamento em relação às pessoas do trabalho, tanto 

clientes, quanto colegas, de modo que os contatos vão sendo cada vez mais 

caracterizados por uma insensibilidade emocional e impessoalidade. E a terceira 

dimensão relativa à reduzida realização pessoal, caracteriza-se por uma grande 

insatisfação com trabalho, além da perda da eficiência nas atividades laborais, 

sendo que o sujeito com reduzida realização pessoal pode apresentar uma 

avaliação negativa de si próprio, acompanhada de uma constante insatisfação 

(BENEVIDES-PEREIRA, 2004).  

 Dentro de um contexto de trabalho permeado por estressores, os profissionais 

que experimentam a síndrome de burnout podem desenvolver outros problemas de 

saúde mental, como a ansiedade e a depressão (BOVIER et al., 2009; 
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GOVARDHAN; PINELLI; SCHNATZ, 2012; LEBENSOHN et al., 2013; OLIVEIRA et 

al., 2013). 

A ansiedade consiste em um fenômeno comum a todos os seres humanos, a 

qual pode ser entendida enquanto uma resposta do organismo a uma ameaça vaga 

ou desconhecida e cuja experiência envolve sensações fisiológicas e a percepção 

de estar nervoso, tenso ou assustado, podendo afetar o pensamento, a percepção e 

o aprendizado (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION,1994). Entretanto, a 

ansiedade pode ser considerada um problema quando se apresenta de modo 

desproporcional em relação ao estímulo ou quando traz prejuízos a qualidade de 

vida e ao desempenho diário do indivíduo (ROSEN; SCHULKIN, 1998). 

Já a depressão se caracteriza por uma diversidade de manifestações, 

incluindo alterações de humor, cognitivas, psicomotoras e vegetativas (DEL PORTO, 

1999). De acordo com o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - IV 

(DSM-IV) (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION,1994), o diagnóstico de 

episódio depressivo é realizado a partir da presença dos seguintes sintomas: humor 

deprimido a maior parte do tempo; perda do interesse ou prazer em atividades 

anteriormente agradáveis; sentimento de inutilidade ou culpa inadequada; perda da 

confiança ou da autoestima; dificuldade de concentração; fadiga ou perda de 

energia; distúrbios do sono; agitação ou retardo psicomotor; perda ou ganho 

significativo de peso; ideias recorrentes de morte ou suicídio; sendo que o 

diagnóstico é efetivado se cinco ou mais sintomas estiverem presentes durante duas 

ou mais semanas, incluindo, necessariamente, o humor deprimido ou anedonia. 

As manifestações de ansiedade e depressão apresentadas por profissionais 

da área da saúde requerem especial atenção, pois esses estão em constante 

contato com o sofrimento, com incertezas e expectativas (GARRO et al., 2006). 

Além disso, tais problemas podem favorecer prejuízos como, a perda da 

produtividade, o declínio funcional, o afastamento do trabalho e o engajamento em 

diversos comportamentos de risco, como o abuso de substâncias e o risco de 

suicídio (OLIVEIRA et al., 2013; VAN der HEIDJEN et al., 2008). 

Além dessas dificuldades, estudos apontam que a presença de burnout, 

ansiedade e depressão em residentes médicos está diretamente relacionada ao 

aumento do autorrelato de erros, ao abuso de substâncias, à insatisfação com o 

trabalho, à ideação suicida e a uma piora tanto na relação médico-paciente quanto 
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no autocuidado (FAHRENKOPF et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2013; PRINS et al., 

2009; SHANAFELT et al., 2002; VAN der HEIDJEN et al., 2008). 

O reconhecimento, na área de saúde, das associações entre o estresse no 

trabalho e as dificuldades de interação com os pacientes, com os outros 

profissionais e com a própria instituição é bastante documentado na literatura. 

Contudo, nos cursos de graduação das profissões da área da saúde, muitas vezes, 

tais questões não são abordadas de modo satisfatório, dada a tendência a valorizar 

excessivamente a qualificação técnica, em detrimento do desenvolvimento de 

habilidades pessoais importantes para o exercício pleno da profissão, que é técnica, 

mas também é interpessoal (ANDRADE-LOPES, 2003).   

No caso da formação médica, foi homologada pelo Ministério da Educação 

(2001) Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) que orientam que a formação no 

curso de Medicina deva contemplar as necessidades do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e enfatizar o desenvolvimento de competências e habilidades profissionais. 

Tradicionalmente na formação médica prevalece a noção de que o conhecimento 

profissional rigoroso se baseia na racionalidade técnica e que a formação deva ser 

orientada para solucionar problemas instrumentais pela aplicação da teoria. 

(AGUIAR; RIBEIRO, 2010). 

Entretanto, na prática os problemas se apresentam de maneira muito mais 

complexa e indeterminada, exigindo que os profissionais tomem decisões sob 

condições de incerteza, lidando com ambiguidades, o que muitas vezes acabam por 

explicitar uma distância entre as práticas academicamente estruturadas e a 

realidade prática (AGUIAR; RIBEIRO, 2010). Desta forma, para a formação de um 

bom profissional de saúde, o ensino ministrado durante a graduação deve visar o 

aprendizado não apenas de conhecimentos, mas também de habilidades e atitudes 

(KIRA; MARTINS, 1996). 

Diversos estudos tem apontado para o impacto de aspectos interpessoais da 

atuação médica sobre a saúde de pacientes, tanto do ponto de vista psicossocial, 

quanto em relação a aspectos mensuráveis objetivamente, tais como pressão 

arterial e níveis de glicose no sangue (BLASI, et al., 2001; STEWART, 1995).  

Competências interpessoais adequadas, tais como a comunicação, podem 

favorecer a condução de tratamentos, bem como a identificação diagnóstica, uma 

vez que tais interações positivas podem levar os pacientes a relatarem melhor seus 

sintomas, dúvidas e ansiedades, bem como pode melhorar o entendimento do 
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paciente sobre o tratamento, possibilitando uma maior adesão (BECKMAN; 

FRANKEL, 2003; SQUIER, 1990). 

Apesar do reconhecimento da importância do desenvolvimento de habilidades 

e competências interpessoais para o exercício da Medicina, de modo paradoxal, 

estudos apontam que durante o curso médico, há uma tendência a diminuir alguns 

fatores importantes para tais habilidades, como por exemplo a empatia. Uma revisão 

de literatura relativa a 18 artigos publicados entre 1990 e 2010 sobre as razões para 

o declínio da empatia em graduandos e residentes médicos, identificou que fatores 

como a fase de treinamento e o estresse relativo tanto a aspectos do currículo 

formal, quanto do currículo oculto da formação médica foram favorecedores de 

menor empatia (NEUMANN et al., 2011). 

 Entre os achados da referida revisão, destacam-se: a) a presença de maior 

empatia nas especialidades mais voltadas para a interação direta com pacientes; b) 

o declínio da empatia foi associado a presença de elevados níveis estresse e 

burnout, bem como de fatores relacionados aos mesmos, por exemplo, os diferentes 

tipos de abusos cometidos por superiores, o baixo apoio social e a alta carga horária 

de trabalho; c) o declínio da empatia associou-se a aspectos do “currículo informal”, 

tais como, modelos inadequados de interação médico-paciente e expectativas irreais 

sobre o comportamento médico  (NEUMANN et al., 2011). 

Verifica-se que a formação na graduação do curso médico carece de ênfase 

nas habilidades interpessoais necessárias para lidar com as situações difíceis da 

profissão, o que dificulta o exercício profissional, dada a complexidade das 

atividades envolvidas e a sua ação direta com as pessoas, na maioria das 

especialidades. Pode-se, assim, pensar que os médicos que estão iniciando o 

exercício da profissão como os residentes em serviços de saúde, deparam-se com 

muitos desafios, para os quais nem sempre foram preparados na graduação, tanto 

do ponto de vista técnico, como interpessoal. 

De modo breve, caracterizar-se-á os programas de residência médica 

enquanto modalidade de formação. A residência médica é uma modalidade de pós-

graduação destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, 

caracterizada por treinamento em serviço (BRASIL, 1981). No Brasil, os programas 

de residência médica devem funcionar sob responsabilidade de instituições de 

saúde universitárias ou não, e contar com a orientação de profissionais devidamente 

qualificados. Além disso, os médicos residentes recebem uma bolsa de estudos, 
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com valor definido por lei, referente ao regime especial de treinamento em serviço 

de 60 horas e ao concluírem o programa recebem o título de especialista na área 

cursada. (NUNES, 2003) 

Desde o início dos programas, os médicos residentes necessitam lidar com 

tarefas complicadas da profissão, como por exemplo, a comunicação de notícias 

ruins; o encaminhamento e prescrição de exames e medicamentos mais adequados; 

as reações de agressividade dos pacientes em relação à equipe; o contato diário 

com a iminência de morte e com a possibilidade de cometer erros graves, entre 

outras (ANDRADE-LOPES, 2003; NOGUEIRA-MARTINS, 2003; THOMAS, 2004). 

  Dada essas peculiaridades e as implicações para as práticas de saúde, esse 

grupo de profissionais tem sido objeto de estudo quanto às suas características 

psicossociais, como abordado nos próximos tópicos. 

 

 

1.2. Residentes médicos: burnout, ansiedade e depressão 

 

 

A residência médica é um período no qual os profissionais em treinamento 

enfrentam longas jornadas de trabalho, privação de sono, alta responsabilidade 

sobre a vida de outras pessoas, o que faz com que um pouco de estresse pareça 

inevitável (THOMAS, 2004). Com base em uma revisão da literatura, o referido autor 

destacou que diversos estudos apontaram para altas taxas de burnout nessa 

população, com uma série de consequências negativas tanto para o médico, quanto 

para a sua clientela. 

Entre as possíveis consequências relacionadas ao burnout em médicos 

residentes alguns estudos apontaram que as taxas de ansiedade e depressão 

tendem a ser mais elevadas, quando da presença de burnout, podendo ser esta uma 

das consequências negativas da síndrome (MICHELS et al., 2003; OLIVEIRA et al., 

2013; ROSEN et al., 2006). 

 Diversos fatores tem sido estudados enquanto possíveis variáveis associadas 

à incidência de burnout, ansiedade e depressão em residentes médicos, entre 

esses, características demográficas; carga horária de trabalho e o número de 

plantões (RIPP et al., 2011; ROSE; MANSER; WARE, 2008; ROSEN et al., 2006; 

WEIGL et al., 2012). Além dessas variáveis outras foram abordadas em estudos 
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específicos, tais como a relação com pacientes, equipe e supervisores (BUSINGER; 

STEFANELLI; GULLER, 2010; PRINS et al., 2008; SHANAFELT et al., 2002); a 

ausência de apoio social (PRINS et al., 2007a; RIPP et al., 2011); abuso de álcool 

e/ou nicotina (LORÍA-CASTELLANOS; ROCHA-LUNA; MÁRQUEZ-ÁVILA, 2010; 

OLIVEIRA et al., 2013); privação de sono e fadiga (FAHRENKOPF et al., 2008; 

LORÍA-CASTELLANOS; ROCHA-LUNA; MÁRQUEZ-ÁVILA, 2010; ROSE; MANSER; 

WARE, 2008, ROSEN et al., 2006). 

A seguir serão apresentados os resultados de alguns estudos que abordaram 

os fatores relacionados ao burnout e a saúde mental de residentes médicos, com o 

objetivo de oferecer um panorama do que vem sendo pesquisado sobre esta 

temática. Descrever-se-á inicialmente estudos com residentes médicos relativos ao 

burnout e posteriormente, estudos sobre os fatores associados à ansiedade e à 

depressão. 

 

 

1.2.1. Estudos sobre burnout em residentes médicos: fatores associados. 

 

 

 Diversos estudos sobre burnout em residentes tem investigado as 

associações entre tal problema e variáveis relacionadas a dados sociodemográficos, 

organizacionais e pessoais, os quais serão abordadas nesse tópico.  

 Características sociodemográficas vem sendo estudadas enquanto possíveis 

fatores associados ao burnout em residentes médicos. Contudo, verifica-se 

divergências de resultados em relação à associação de tais características com a 

síndrome de burnout, destacar-se-á a seguir as variáveis sexo e estado civil 

abordadas em alguns estudos. 

 Quanto a associação entre a variável sexo e burnout, diversos estudos com 

amostras variadas de médicos residentes não identificaram diferenças significativas 

entre residentes do sexo masculino e feminino quanto a presença de burnout, com 

base em estudos transversais (ASAIAG et al., 2010; FONSECA et al., 2010; LIMA et 

al., 2007; LÓPEZ-MORALES et al., 2007; MARINOS et al., 2011; SOARES et al., 

2012, van der HEIJDEN et al., 2008) e longitudinais (RIPP et al., 2011) 

 Entretanto, dados da literatura sugerem a necessidade de atenção a grupos 

diferenciados pelo sexo quanto à associação com burnout, pois tem sido 



Introdução |24 
                                                                                                                       
 

frequentemente detectadas diferenças quanto à dimensão despersonalização, a qual 

tem sido mais frequente em residentes do sexo masculino. Destacar-se-á a seguir, 

alguns estudos que identificaram tais associações por ordem de delineamento, 

iniciando-se pelos estudos longitudinais, seguidos dos transversais. 

 Dentre os estudos longitudinais destaca-se o estudo de Michels et al. (2003), 

o qual avaliou de uma a três vezes, 350 médicos residentes norte-americanos do 

programa de Medicina de Família de sete centros de residência médica do estado 

da Carolina do Sul, tendo utilizado como instrumento de avaliação de burnout o 

Maslach Burnout Inventory (MBI). Tal estudo identificou um nível significativamente 

maior de despersonalização em residentes do sexo masculino em relação a 

residentes do sexo feminino. Além de níveis mais altos de despersonalização em 

residentes masculinos, identificaram também uma maior tendência desses de 

desenvolverem despersonalização ao longo do programa de residência médica. 

 Outro estudo longitudinal, desenvolvido com 86 residentes médicos norte-

americanos do programa de Clínica Médica, realizou três avaliações, sendo uma por 

ano de residência, tendo também identificado níveis mais elevados de 

despersonalização em residentes do sexo masculino. Os achados do estudo 

apontaram ainda para uma maior tendência desses residentes apresentarem um 

burnout persistente ao longo do tempo, em comparação a residentes do sexo 

feminino (CAMPBELL et al., 2010). 

 Quanto aos estudos transversais, destaca-se o estudo de PRINS et al. 

(2007b), o qual avaliou 158 residentes médicos holandeses dos programas de 

Anestesiologia, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Psiquiatria, 

Clínica Médica e Cirurgia Geral, tendo identificado níveis significativamente mais 

elevados para a dimensão despersonalização do MBI em residentes do sexo 

masculino (PRINS et al., 2007b). 

 Um outro estudo transversal, de amplitude nacional com 2115 residentes 

holandeses de diferentes especialidades, identificou um maior nível de 

despersonalização em residentes do sexo masculino (PRINS et al., 2010). 

 A relação entre burnout e estado civil foi abordada por estudos longitudinais 

(FAHRENKOPF et al., 2008; RIPP et al., 2011; WEST et al., 2009) e transversais 

(GALAM et al., 2013; MARINOS et al., 2011; MCNEELEY et al., 2013; LIMA et al., 

2007; PRINS et al., 2010), tendo identificado resultados diversos. Destaca-se a 

seguir os achados de tais estudos, iniciando-se pelos longitudinais. 
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 Em um estudo de coorte prospectivo, Fahrenkopf et al. (2008) avaliaram 123 

médicos residentes de três diferentes programas de residência médica em Pediatria 

nos Estados Unidos (EUA), não tendo identificado relações significativas entre 

indicadores de burnout e estado civil dos participantes.  O estudo de West et al. 

(2009), também de coorte prospectivo, identificou resultado semelhante com 

residentes de clínica médica de diferentes programas desenvolvido nos EUA. No 

referido estudo, os 380 participantes foram submetidos a avaliações trimestrais 

desde o seu início no programa por cinco anos consecutivos, sendo que os dados 

relativos a associações entre burnout e estado civil não apresentaram relações 

significativas. 

 Ripp et al. (2011) em um estudo com residentes de primeiro ano de cinco 

diferentes programas de residência em clínica médica também não identificaram 

associações significativas entre burnout e estado civil, a partir de um delineamento 

longitudinal. 

 Quanto aos estudos transversais que avaliaram a relação entre burnout e 

estado civil, estudos com residentes brasileiros (LIMA et al., 2007); costarriquenses 

(MILLÁN-GONZÁLES; MESÉN-FAINARDI, 2009) e holandeses (PRINS et al., 2010) 

identificaram maiores níveis de despersonalização em residentes solteiros em 

comparação aos residentes casados. 

 Diferenças relativas à dimensão realização pessoal e estado civil também 

foram identificadas por dois estudos transversais, sendo tal dimensão mais reduzida 

em residentes casados (LIMA et al., 2007; MILLÁN-GONZÁLES; MESÉN-FAINARDI, 

2009). 

 Outros estudos transversais que abordaram a relação entre estado civil e 

burnout em residentes franceses (GALAM et al., 2013), estadunidenses 

(MCNEELEY et al., 2013), peruanos (MARINOS et al., 2011) e turcos (ASHKAR et 

al., 2010) não identificaram relações significativas entre burnout e estado civil. 

 As características organizacionais dos programas de residência e sua relação 

com burnout também tem sido objeto de interesse nos estudos da área, os quais 

tem focado principalmente as questões relacionadas aos anos de residência, à 

carga horária, ao número de plantões e tipo de supervisão.  

 Em relação aos anos de residência, verificou-se que alguns estudos 

realizaram comparações entre residentes de diferentes anos, sendo que os 

resultados das comparações mostrou-se variável. Alguns estudos pesquisaram a 
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relação dos anos de residência com burnout e não identificaram diferenças 

significativas (FONSECA et al., 2010; LIMA et al., 2007; LÓPEZ-MORALES et al., 

2007; PRINS et al., 2010), entretanto, analisando-se os estudos constatou-se uma 

grande heterogeneidade em relação aos anos comparados, dificultando as 

comparações entre os períodos iniciais e finais.  

 Outros estudos identificaram diferenças significativas entre a taxa de burnout 

em diferentes anos de residência, os quais são destacados a seguir. 

 Um estudo transversal com 158 residentes holandeses de 18 diferentes 

especialidades e anos de residência, identificou uma correlação positiva entre a 

dimensão realização pessoal avaliada pelo MBI e anos de residência, de modo que 

quanto mais adiantado no programa de residência (maior ano), maior foi o escore de 

realização pessoal na amostra avaliada (PRINS et al., 2007b). 

 Asaiag et al. (2010) desenvolveram um estudo com residentes médicos 

brasileiros dos programas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e 

Obstetrícia e Pediatria de um hospital universitário de Curitiba, tendo comparado por 

meio de um delineamento transversal, as médias de cada dimensão de burnout 

avaliadas pelo MBI para residentes dos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto 

anos, tendo sido identificadas apenas diferenças quanto a dimensão realização 

pessoal, a qual foi mais elevada em residentes de primeiro ano em comparação aos 

de segundo.  

 Outro estudo transversal desenvolvido na América Latina, com 84 residentes 

médicos peruanos dos programas de Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria e 

Ginecologia comparou os níveis de burnout de residentes de anos iniciais (primeiro e 

segundo) e de anos finais (terceiro e quarto). Foram identificadas diferenças quanto 

a presença da síndrome de burnout, a qual foi mais prevalente em residentes de 

primeiro e segundo anos em comparação a residentes de terceiro e quarto anos 

(MARINOS et al., 2011). 

 Ainda sobre a relação entre burnout e anos de residência, destaca-se o 

estudo longitudinal de amplitude nacional desenvolvido nos Estados Unidos com 

16.187 residentes de Clínica Médica dos primeiro, segundo e terceiro ano, sendo 

que deste total 8.360 residentes participaram das duas avaliações. Tal estudo 

identificou que enquanto a dimensão exaustão emocional tendeu a diminuir ao longo 

do tempo da residência médica, o escore de despersonalização, ao contrário, tendeu 
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a ficar mais elevado, com o passar do tempo (WEST; SHANAFELT; KOLARS; 

2011). 

 Além dos anos de residência, as associações entre burnout e carga horária 

de trabalho tem sido bastante estudadas, destacar-se-á a seguir, diferentes estudos 

recentes que abordam tal relação, tendo identificado associações significativas. 

 Um estudo realizado na Suíça com 405 residentes médicos de áreas 

cirúrgicas, teve por objetivo identificar a prevalência e preditores de burnout nessa 

população, avaliou a carga horária de trabalho semanal enquanto uma possível 

variável preditora para burnout nesses médicos residentes. A análise de regressão 

logística realizada pelo estudo, identificou a carga horária de trabalho elevada como 

uma das variáveis preditoras para burnout na amostra pesquisada (BUSINGER; 

STEFANELLI; GULLER; 2010). 

 Outro estudo procedeu a avaliação de 1508 residentes médicos de 

Anestesiologia em treinamento nos Estados Unidos por meio de um delineamento 

transversal. Tal estudo identificou que, para a amostra coletada, trabalhar mais de 

70 horas por semana atuou como um fator de risco para apresentar burnout 

(OLIVEIRA; et al., 2013). 

 Destaca-se ainda o estudo transversal conduzido na França com 4050 

residentes médicos, sendo que a carga horária de trabalho semanal elevada 

apresentou associação com a presença de burnout em tais residentes (GALAM, et 

al., 2013). 

 Outras variáveis mais específicas tem sido objeto de estudo quanto às 

associações ao burnout, tais como erros médicos e variáveis relativas a relação com 

a equipe de trabalho, tal qual relatado a seguir. 

 A síndrome de burnout em residentes médicos tem sido associada ao 

aumento do autorrelato de erros, diferentes estudos com amostras de residentes de 

programas e países variados tem abordado essa relação e identificado associações 

significativas. Entre eles, destaca-se o estudo de amplitude nacional com 2115 

residentes médicos de diversas programas da Holanda, o qual identificou que os 

residentes com burnout reportaram um número significativamente maior de erros 

médicos. Erros devido a inexperiência foram fraca e positivamente relacionados às 

dimensões exaustão emocional e despersonalização; erros devido à falta de tempo 

foram moderada e positivamente relacionados à exaustão emocional, forte e 
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positivamente relacionados à despersonalização e fraca e negativamente 

associados à realização pessoal (PRINS et al., 2009). 

 O estudo longitudinal norte-americano relativo a 380 médicos residentes 

também analisou a relação entre burnout e autorrelato de erros, tendo verificado que 

os residentes que relataram ter cometido pelo menos um erro durante o período do 

estudo apresentaram níveis mais elevados de burnout, caracterizados por elevados 

níveis de exaustão emocional, elevados níveis de despersonalização e reduzidos 

níveis de realização pessoal (WEST et al., 2009). 

 O autorrelato de erros foi abordado pelo estudo conduzido com 1508 

residentes de Anestesiologia nos Estados Unidos, o qual identificou um número 

significativamente maior de residentes com alto risco de burnout e depressão que 

reportaram ter cometido erros de medicação no último ano (33%) comparados a 

residentes com baixo risco de burnout e depressão (0,7%) (OLIVEIRA et al., 2013). 

 Alguns estudos tem abordado as associações de burnout e variáveis relativas 

a equipe de trabalho, tais como a ausência de feedback constante (RIPP et al., 

2011), e as relações com colegas e com supervisores (BUSINGER; STEFANELLI; 

GULLER; 2010; PRINS et al., 2008; RIPP et al., 2011). Destacar-se-á, a seguir, os 

dados relativos a um estudo realizado com 158 residentes médicos holandeses 

abordando a reciprocidade das relações com colegas de residência, supervisores e 

equipe de enfermagem (PRINS et al., 2008). 

 Como análise de reciprocidade, esse estudo abordou o quanto o médico 

residente considera se doar em cada uma dessas relações (com colegas, 

supervisores e equipe de enfermagem) e o quanto de benefício ele acredita que 

recebe em troca, sendo que a relação de reciprocidade poderia ser classificada 

como menos beneficiado; recíproca ou mais beneficiado (PRINS et al., 2008). 

 O estudo identificou que os residentes que relataram se sentir menos 

beneficiados em sua relação com os supervisores apresentaram maiores níveis de 

exaustão emocional e despersonalização do que aqueles residentes que 

classificaram essa relação como recíproca. Sobre a relação com a equipe de 

enfermagem, verificou-se que os residentes que sentiam-se mais beneficiados 

apresentaram maior exaustão emocional e menor realização pessoal do que aqueles 

que percebiam a relação como recíproca. Quanto a relação com colegas de 

residência, o referido estudo não identificou diferenças significativas (PRINS et al., 

2008). 
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1.2.2. Estudos sobre ansiedade e depressão em residentes médicos: fatores 

associados 

 

 

 De maneira geral, os estudos sobre ansiedade e depressão foram escassos e 

apresentaram objetivos bastante distintos. Entre as variáveis estudadas, estão as 

sociodemográficas, (MARIÑOS et al., 2011; SAKATA et al., 2008; PETERLINI et al., 

2002; SEN et al., 2010, WEIGL et al., 2012) organizacionais (MARIÑOS et al., 2011; 

SAKATA et al., 2008; SEN et al., 2010, WEIGL et al., 2012) de saúde mental, 

(MARIÑOS et al., 2011; LORÍA-CASTELLANOS; ROCHA-LUNA; MÁRQUEZ-ÁVILA, 

2010; SAKATA et al., 2008; SEN et al., 2010) de suporte (SAKATA et al., 2008; 

WEIGL et al., 2012) de hábitos de vida (LORÍA-CASTELLANOS; ROCHA-LUNA; 

MÁRQUEZ-ÁVILA, 2010; SAKATA et al., 2008; SEN et al., 2010); características 

pessoais e genéticas (SEN et al., 2010) e autorrelato de erros (SEN et al., 2010; 

FAHRENKOPF et al., 2008).  

 Em relação às variáveis sociodemográficas associadas à presença de 

ansiedade e depressão em médicos residentes, destaca-se a variável sexo, tendo 

sido identificada uma maior taxa dos problemas em residentes do sexo feminino, tal 

como verificado em estudo transversal com residentes brasileiros (PETERLINI et al., 

2002) e em um estudo longitudinal relativo a 740 residentes norte-americanos de 

diferentes áreas de atuação (SEN et al., 2010). 

 Quanto às variáveis organizacionais, relativas à questões estruturais da 

residência médica, abordar-se-á, os anos de residência, a carga horária e os 

plantões médicos. 

 Os estudos enfocando os anos de residência apresentaram resultados 

distintos (LORÍA-CASTELLANOS; ROCHA-LUNA; MÁRQUEZ-ÁVILA, 2010; 

MARIÑOS et al., 2011; SAKATA et al., 2008).  Um estudo longitudinal desenvolvido 

com 196 residentes médicos japoneses de diferentes especialidades, comparou a 

presença de indicadores de depressão em residente de primeiro e segundo ano, não 

tendo identificado diferenças significativas (SAKATA et al., 2008). 

 Outro estudo, de delineamento transversal, desenvolvido com 56 residentes 

médicos do México comparou as taxas de ansiedade e depressão em residentes de 

primeiro, segundo e terceiro ano, tendo identificado que as mesmas foram 

significativamente maiores em residentes de primeiro ano em relação aos demais 
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(LORÍA-CASTELLANOS; ROCHA-LUNA; MÁRQUEZ-ÁVILA, 2010). 

 O estudo de Mariños et al. (2011), relativo a 84 residentes peruanos dos 

programas de Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria e Ginecologia comparou, por meio 

de um delineamento transversal, a prevalência de sintomas depressivos em 

residentes do primeiro, segundo, terceiro e quarto anos, não tendo identificado 

diferenças significativas. 

 Um estudo transversal comparou a taxa de indicadores de depressão em 

1508 residentes em Anestesiologia estadunidenses, os quais pertenciam aos 

primeiro, segundo, terceiro e quarto anos de residência média. Os achados do 

estudo não identificaram diferenças significativas quanto aos indicadores de 

depressão apresentados por residentes dos quatro anos pesquisados (OLIVEIRA et 

al., 2013). 

 Outros tipos de variáveis organizacionais também foram abordadas por 

diversos estudos e apresentaram associações significativas com depressão e/ou 

ansiedade na residência médica; são elas: o desequilíbrio entre esforço e 

recompensa (SAKATA et al., 2008); a baixa qualidade de sono (LORÍA-

CASTELLANOS; ROCHA-LUNA; MÁRQUEZ-ÁVILA, 2010); a pouca autonomia no 

trabalho (WEIGL et al., 2012) e alta carga horária (OLIVEIRA et al., 2013; SEN et al., 

2010). 

 O estudo sobre a relação entre o equilíbrio entre o esforço e a recompensa no 

trabalho de residentes médicos japoneses, identificou uma associação positiva entre 

uma relação esforço – recompensa desequilibrada e o aumento de indicadores de 

depressão, sugerindo a necessidade de atenção a tal fator (SAKATA et al., 2008). 

 A partir de um delineamento transversal, um estudo com residentes 

mexicanos identificou uma associação positiva entre indicadores de ansiedade e 

depressão e a baixa qualidade de sono em residentes médicos de diferentes 

especialidades. Devido ao delineamento utilizado não foi possível identificar 

causalidade, ou seja, se a baixa qualidade de sono pode levar ao desenvolvimento 

de ansiedade e depressão em médicos residentes, ou se a relação é inversa. 

Entretanto, a presença de associações significativas chamou a atenção para um 

importante prejuízo relacionado à ansiedade e depressão em médicos residentes 

(LORÍA-CASTELLANOS; ROCHA-LUNA; MÁRQUEZ-ÁVILA, 2010). 

 Um estudo preditivo transversal desenvolvido com 415 residentes médicos 

alemães, identificou que a percepção de autonomia no trabalho atuou como uma 
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variável preditora negativa para a presença de indicadores de depressão em tais 

residentes, tendo sugerido que a autonomia pode ser um fator de proteção para a 

saúde mental de residentes médicos de diferentes especialidades (WEIGL et al., 

2012). 

 Assim como nos estudos sobre burnout, a carga horária de trabalho semanal 

tem sido relacionada à problemas de saúde mental em residentes médicos.  

 Um estudo de coorte prospectivo desenvolvido nos EUA identificou que a 

carga horária de trabalho foi associada ao aumento de sintomas depressivos  para 

740 médicos residentes de diferentes especialidades (SEN et al., 2010). 

 Outro estudo desenvolvido com 1508 residentes médicos dos programas de 

Anestesiologia estadunidenses identificou que uma carga horária superior a 70 

horas semanais de atividades profissionais atuou como fator de risco para 

indicadores de depressão em residentes médicos (OLIVEIRA et al., 2013). 

 Como consequências negativas de problemas de saúde mental em residentes 

médicos para si e para a sua clientela, destacam-se os estudos abordando a 

presença de pensamentos suicidas e de maior autorrelato de erros em residentes 

com tais indicadores.  

 Inclui-se aqui o estudo de coorte prospectivo de Sen et al. (2010) com 740 

médicos residentes de 13 hospitais dos Estados Unidos, o qual identificou que a 

presença de sintomas depressivos atuou enquanto variável preditora para a 

ocorrência do autorrelato de erros médicos nesses residentes.  Tal estudo identificou 

ainda a associação de tais indicadores de saúde mental com a maior presença de 

pensamentos suicidas. 

 A análise dos estudos permitiu verificar que embora seja bem estabelecido 

que muitos residentes apresentem manifestações de estresse, ansiedade e 

depressão durante a residência médica, não há consenso sobre quais os fatores 

psicossociais que favorecem tais problemas, sendo que os achados na área ainda 

são bastante divergentes, sugerindo a necessidade de novos estudos. Nesse 

sentido, faz-se necessária a identificação de condições que operam como riscos e 

como proteção frente as manifestações de burnout, depressão e ansiedade. 
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1.3. Residentes médicos: as habilidades sociais enquanto recursos de 

proteção 

 

 

 A pesquisa sobre recursos de proteção para burnout, ansiedade e depressão 

em relação a residentes médicos embora escassa, tem apontado para possíveis 

fatores de proteção para a ocorrência de tais problemas. Dentre as condições 

abordadas, destacam-se variáveis do contexto de trabalho, tais como receber 

feedbacks contínuos sobre o desempenho profissional (RIPP et al., 2011); o 

equilíbrio entre esforço e recompensa (SAKATA et al., 2008), bem como relações 

recíprocas com supervisores e equipe de enfermagem (PRINS et al., 2008). 

 Dado os objetivos do estudo, abordar-se-á enquanto uma característica de 

recurso pessoal, as habilidades sociais, como possíveis recursos de proteção ao 

médico residente. 

 De modo breve, pode se caracterizar as habilidades sociais como diferentes 

classes de comportamentos sociais do repertório do indivíduo que permitem lidar de 

maneira adequada com as demandas das situações interpessoais (DEL PRETTE; 

DEL PRETTE, 2001). Por outro lado, os déficits de habilidades sociais trazem uma 

série de prejuízos sociais e adaptativos para os sujeitos no que tange às interações 

sociais (DEL PRETTE, DEL PRETTE, 2013).  

 Faz-se necessário contudo, diferenciar habilidades sociais de competência 

social, uma vez que um comportamento social só pode ser considerado habilidade 

social se contribuir para a competência social (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2010).  

 O termo competência social, como destacam Bolsoni-Silva et al. (2010), 

refere-se a um atributo avaliativo do desempenho social, referindo-se à capacidade 

dos sujeitos de organizar suas ações em prol de um objetivo, sendo coerente com 

os seus pensamentos, sentimentos e valores, possibilitando assim, a ocorrência das 

habilidades sociais em contextos apropriados de modo a obtenção de sucesso nas 

interações sociais.  

 Desse modo, conforme relatado por Del Prette e Del Prette (2010), o termo 

competência social, envolve tanto uma dimensão instrumental quanto uma dimensão 

ético-moral. Sobre a dimensão instrumental, essa se refere consecução dos 

objetivos da interação social, considerando a aprovação social, apresentando 

correlatos emocionais positivos, sendo mais relacionada às consequências 
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imediatas (de curto prazo) do desempenho social. Já a dimensão ético-moral, refere-

se à ponderação entre as consequências imediatas, de médio e longo prazo, para si 

e para os demais, de modo a contemplar tanto interesses individuais quanto 

coletivos que favoreçam a reciprocidade positiva nas interações sociais e a 

manutenção de relações de qualidade, pautadas pelo respeito aos direitos humanos 

interpessoais (BOLSONI-SILVA et al., 2010; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2010).  

 Um aspecto relevante das habilidades sociais é que embora a aprendizagem 

e aperfeiçoamento das mesmas, bem como da competência social ocorram em 

situações naturais por meio das interações cotidianas, existe a possibilidade de se 

realizar um aprendizado formal de tais habilidades, em contextos de ensino e de 

terapia (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2011).  

 Em relação a intervenções para a aprendizagem formal de habilidades 

sociais, um artigo de revisão sobre a produção nacional, traz uma classificação de 

tais intervenções, dividindo-as de em intervenções de prevenção primária, 

secundária ou terciária de acordo com seus objetivos gerais, os quais podem estar 

relacionados a minimização de fatores de risco e favorecimento fatores de proteção; 

tratamento de problemas instalados e passíveis de remissão; bem como a 

minimização do efeito de déficits graves de habilidades sociais em pessoas com 

condições crônicas (MURTA, 2005). 

 Dentre as diversas classes e subclasses do conjunto de habilidades sociais 

requeridas para as relações sociais satisfatórias, encontram-se as habilidades 

sociais de comunicação, de civilidade, assertivas de enfrentamento, empáticas, de 

expressividade emocional e de trabalho (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2002). 

 Quanto a essas últimas, as mesmas tem sido estudadas em diferentes 

profissões, uma vez que carreiras que pressupõem relações sociais, podem ser 

mediadas por tais habilidades, as quais podem favorecer o desempenho profissional 

(DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2002).  De acordo com Del Prette e Del Prette 

(2013), profissionais socialmente competentes tendem a ser mais produtivos, manter 

relações pessoais e profissionais satisfatórias e duradouras, bem como apresentar 

uma melhor saúde física e mental. 

 Sabe-se que quanto menos frequentes são as habilidades sociais, maior é o 

estresse e outros problemas de ordem psicológica (FURTADO; FALCONE; CLARK, 

2003; BOLSONI-SILVA et al., 2010). 
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  Considerando que o contexto de atuação profissional do médico envolve 

atividades desempenhadas quase que totalmente na relação com o outro, mediadas 

por interações sociais, pode-se pensar que as habilidades sociais podem influenciar 

tais interações e como tal influenciarem o exercício profissional (DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2002).  

 Um estudo brasileiro com 178 alunos de graduação em Medicina identificou 

associações negativas entre o nível de estresse dos estudantes e os escores de 

habilidades sociais, em especial para graduandos do sexo masculino (FURTADO; 

FALCONE; CLARK, 2003). 

 Analisando-se a literatura, constata-se que no exercício profissional do 

residente médico, são exigidas múltiplas habilidades, inclusive as de interação, o 

que faz pensar que as habilidades sociais, em especial, as de comunicação, podem 

auxiliar o médico em formação de modo especial em situações difíceis enfrentadas 

no seu dia a dia profissional. 

 Muitas dessas situações são também relacionadas às demandas das 

relações interpessoais, tais como as chamadas comunicações dolorosas, as reações 

de agressividade e negação por parte de pacientes e familiares, bem como aspectos 

da relação com colegas e supervisores, apontadas como altamente estressantes 

(NOGUEIRA-MARTINS, 2005; PRINS et al., 2008; RIPP et al., 2011). Nesse sentido, 

pode-se pensar que as habilidades sociais podem ser úteis no exercício cotidiano 

das atividades, nas interações com pacientes e familiares, assim como nas 

interações com os supervisores, favorecendo o lidar com as críticas e falhas. 

 Como já apresentado previamente, verifica-se que tais situações de estresse 

emocional no exercício profissional do médico tem se mostrado associadas a 

presença de altos índices de problemas de burnout e de saúde mental, 

especialmente em médicos residentes (GALAM et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2013; 

RIPP et al., 2011; ROSEN et al., 2006; SHANAFELT, 2002; THOMAS, 2004). 

 A análise da literatura revisada não identificou estudos que abordassem a 

relação das habilidades sociais com a presença de burnout, ansiedade e depressão 

em residentes médicos, e também, não identificou estudos que abordassem as 

habilidades sociais como recurso de proteção para os problemas de saúde mental 

em residentes médicos. 

 Nessa lacuna se insere e se justifica o presente estudo, tendo como hipótese 

norteadora que no exercício profissional dos médicos residentes a presença de 
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manifestações de burnout, ansiedade e depressão podem ser associadas 

negativamente à presença de habilidades sociais, as quais podem atuar como um 

recurso de proteção para tais condições. Propõe-se assim, a verificar a relação entre 

burnout, depressão, ansiedade e o repertório de habilidades sociais de residentes 

médicos de múltiplas especialidades, visando contribuir com a sistematização de 

dados que possam auxiliar na proposição de medidas preventivas quanto à saúde 

mental de residentes médicos. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 Tem-se por objetivo geral comparar e verificar as possíveis associações entre 

as manifestações de burnout, os indicadores de ansiedade, depressão e as 

habilidades sociais apresentadas por residentes médicos de diferentes áreas de 

atuação. 

 E tem-se por objetivos específicos: a) comparar o perfil sociodemográfico e de 

formação acadêmica dos residentes médicos e as condições organizacionais das 

diferentes áreas de atuação; b) identificar as taxas de problemas relativos a burnout, 

ansiedade e depressão; c) caracterizar os recursos relativos às habilidades sociais 

apresentados por residentes médicos de diferentes áreas de atuação; e d) verificar 

as associações entre as variáveis burnout, ansiedade e depressão e as variáveis 

sociodemográficas, de formação acadêmica e relativas às condições organizacionais 

dos programas de residência médica, cursados por residentes médicos de diferentes 

áreas de atuação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODO
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3. MÉTODO 

 

 

 Adotou-se no estudo um delineamento, transversal, correlacional e de 

comparação entre grupos de residentes distribuídos por áreas de atuação. 

 

 

3.1. Aspectos éticos 

 

 

 O estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade 

de São Paulo (HCFMRP-USP), tendo recebido sua aprovação no dia 11 de abril de 

2012, conforme consta no Ofício 1318/2012, CEP/MGV, processo HCFMP nº 

144341/2011 (ANEXO A), comprometeu-se e realizou-se a aplicação dos 

instrumentos em datas e horários apropriados para os participantes e para a 

instituição.  

 Para a realização desse estudo os profissionais do Programa de Residência 

Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto foram 

contatados nos seus locais de trabalho e todos que aceitaram participar da pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), o 

qual explicita os objetivos do estudo, além de resguardar os direitos dos 

participantes quanto ao sigilo das suas informações pessoais, enfatizando a 

participação voluntária no estudo e a possibilidade de desistência do mesmo a 

qualquer momento. 

 Cabe ressaltar que foram oferecidas e realizadas sessões de devolutivas dos 

dados individuais para aqueles residentes que manifestaram interesse ou que 

fizeram uma solicitação direta à pesquisadora, e quando necessário, foram 

realizadas as orientações e os encaminhamentos apropriados. 
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3.2. Caracterização da situação de estudo 

 

 

 O estudo foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, sendo esse um hospital de alta 

complexidade, que se caracteriza como um núcleo de ensino, pesquisa e serviços 

especializados, sendo os atendimentos prioritariamente via Sistema Único de Saúde 

(SUS), e que oferece diversos programas de residência médica credenciados pela 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). 

 Realizou-se um mapeamento do perfil dos residentes médicos do HCFMRP-

USP no ano de 2012 junto ao setor de Recursos Humanos, o qual informou que 

nesse ano, o hospital contava com um total de 630 residentes médicos distribuídos 

em 68 especialidades que foram incialmente categorizadas em áreas clínicas e 

cirúrgicas.  

 Para a categorização das especialidades, utilizou-se por referência o tipo de 

atividade predominantemente desenvolvido pelo médico residente e o modo como a 

literatura trata as subespecialidades. De modo a garantir adequação da inclusão, 

submeteu-se tal categorização a avaliação de um docente, médico psiquiatra com 

experiência na coordenação de programas de residência médica e de participação 

na Comissão de Residência Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto. 

 Do total de 630 médicos residentes que frequentavam os programas 

oferecidos pelo hospital universitário no ano de 2012, verificou-se o seguinte perfil: 

57% de áreas clínicas e 43% de áreas cirúrgicas; 52% de anos iniciais (primeiro e 

segundo) e 48% de anos finais (terceiro ao quinto); e 48% residentes do sexo 

feminino e 52% do sexo masculino. 

 

 

3.3. Participantes 

 

 

 Participaram desse estudo uma amostra de conveniência de 305 residentes 

médicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto de 

ambos os sexos, de anos inicias e finais. 
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 Os residentes foram distribuídos inicialmente de acordo com as áreas de 

atuação específicas, a saber, 126 de áreas cirúrgicas e 179 de áreas clínicas. Ainda 

com base nas características da área de atuação, decidiu-se por distribuir os 

residentes das 41 especialidades, considerando as duas grandes áreas básicas 

Cirurgia Geral e Clínica Médica, e dentro dessas áreas, especificando as 

subespecialidades (programas que exigiam enquanto pré-requisito Cirurgia Geral ou 

Clínica Médica), estabelecendo-se a seguinte divisão: 1 - Área básica Cirurgia Geral 

e subespecialidades cirúrgicas, abrangendo: Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, 

Cirurgia Vascular, Cirurgia Plástica, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço, Proctologia, Urologia, Medicina Intensiva, Medicina Intensiva 

Pediátrica; 2 – Áreas de concentração cirúrgicas, abrangendo: Neurocirurgia, 

Ginecologia e Obstetrícia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Ortopedia; 3 – Área 

básica Clínica Médica e subespecialidades clínicas, abrangendo: Clínica Médica, 

Alergia e Imunologia Clínica, Alergia e Imunologia Pediátrica, Endocrinologia, 

Endocrinologia Pediátrica, Hematologia, Hematologia Pediátrica, Gastroenterologia, 

Gastroenterologia Pediátrica, Pneumologia, Pneumologia Pediátrica, Cardiologia, 

Geriatria, Medicina Física e de Reabilitação, Nefrologia, Nutrologia, Reumatologia e 

Cancerologia Clínica; 4 – Áreas de concentração clínicas, abrangendo: Psiquiatria, 

Dermatologia, Infectologia, Medicina da Família e da Comunidade, Neurologia, 

Neurologia Pediátrica, Radiologia e Patologia. 

 

 

3.3.1 Composição da amostra 

 

 

 Procedeu-se o cálculo amostral para estimar o tamanho mínimo da amostra, 

considerando o valor de 15% de taxa de problemas nessa população, um nível de 

confiança de 95% e um erro máximo de 05%, sendo que o tamanho mínimo 

estimado foi de 196 sujeitos. 

 Dos 630 residentes médicos elegíveis como possíveis participantes, contatou-

se 400 (63,49%), desses, 67 se recusaram a participar (16,75%) alegando 

predominantemente falta de tempo e 28 (07%) combinaram de entregar os 

questionários já preenchidos à pesquisadora, porém não compareceram aos locais 
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nos horários combinados após três tentativas, tendo-se assim, uma taxa de resposta 

de 76,25%. 

  Considerou-se ao se realizar os convites, a porcentagem de residentes 

distribuídos pelas áreas de atuação. Adotou-se como critérios de inclusão, a 

aceitação de participação no estudo; a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e o tempo mínimo de seis meses no programa de residência. Foram 

considerados como critérios de exclusão: ter concluído residência em outra 

especialidade diferente daquela exigida como pré-requisito para o programa atual e 

ser estrangeiro, estando no Brasil há menos de dois anos. Tais critérios tiveram por 

finalidade reduzir os possíveis vieses relativos à adaptação inicial às rotinas da 

residência médica e de adaptação a um novo contexto de vida. 

 A Figura 1 apresenta o percurso de seleção da amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

Convite aos participantes 

(n = 400)  

Participantes que recusaram o 

convite 

(n = 67) 

Participantes que não devolveram 

os instrumentos da pesquisa 

(n=28) 

Total de participantes 

(n=305) 

População de residentes do HCFMRP-USP em 2012  

(n = 630) 

 

Figura 1 – Percurso de composição da amostra do estudo (n=305) 
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3.4. Instrumentos 

 

 

3.4.1. Avaliação de burnout - Inventário da Síndrome de Burnout  (ISB) 

(BENEVIDES-PEREIRA, 2007) 

 

 

 Instrumento proposto para avaliar a síndrome de burnout, em qualquer 

categoria profissional, composto por 35 itens distribuídos em duas partes (16 e 19 

itens, respectivamente), a primeira avalia os fatores antecedentes, organizacionais 

indicados pela literatura como desencadeantes ou moduladores de processos de 

estresse ocupacional e, consequentemente, burnout; e a segunda parte avalia a 

síndrome por meio de quatro dimensões a saber: exaustão emocional (EE), 

distanciamento emocional (DE), desumanização (DS) e realização pessoal (RP), 

(BENEVIDES-PEREIRA, 2007). 

 Os itens estão compostos por afirmações para serem respondidas em uma 

escala Likert de 5 pontos, sendo que, na primeira parte são escalonadas as 

respostas de “0” como nunca a “4” como muito frequentemente, e  na segunda parte, 

de “0” a “4”, sendo 0 “nunca” e o 4 “todos os dias” (BENEVIDES-PEREIRA, 2007). 

 A correção do instrumento é informatizada em planilhas do Excel – Microsoft 

Office, sendo as notas de corte aplicadas automaticamente, quando da digitação do 

protocolo. Com relação às notas de corte para a Parte I do instrumento, tem-se os 

seguintes valores, uma pontuação de 22 a 26 é considerada média para a dimensão 

Condições Organizacionais Positivas (COP), sendo que a presença de notas 

inferiores a essa média indicam problemas; já para Condições Organizacionais 

Negativas (CON) tem-se que a pontuação média é de 8 a 13, com notas superiores 

a 13 sendo um indicador de problemas. 

 Exemplificando o conteúdo da Parte I do instrumento, destacam-se os itens 

01 e 03, sendo o primeiro proposto para a avaliação de condições organizacionais 

negativas item 01 - A burocracia toma grande parte do meu tempo no meu trabalho, 

e o item 3 proposto para avaliação de condições organizacionais positivas item 03 - 

Sinto que efetivamente faço parte de uma equipe de trabalho.  
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 Com relação as notas de corte para a Parte II do ISB, tem-se pontuações 

médias de 4 a 9 para exaustão emocional; 2 a 6 para distanciamento emocional; 4 a 

7 para desumanização e 10 a 15 para realização pessoal. 

 Desse modo, notas superiores a nove para exaustão, a seis para 

distanciamento emocional e a sete para desumanização, bem como notas inferiores 

a 10 para realização pessoal são indicadores de problemas. 

 De modo a ilustrar o conteúdo da Parte II do instrumento, apresenta-se a 

seguir um exemplo de item de cada uma das dimensões: a) Exaustão Emocional – 

item 13 - Sinto que não tenho mais ânimo para nada; b) Distanciamento Emocional – 

item 02 - Mantenho um contato impessoal com as pessoas de meu trabalho; c) 

Desumanização – item 14 - Tenho me tornado mais insensível com as pessoas do 

meu trabalho; d) Realização Pessoal – item 05 - Exerço a atividade que sempre 

almejei. 

 A amostra de padronização do instrumento foi composta por 1505 

participantes de ambos os sexos, com idades variando de 18 a 73 anos (média 

31,5), e com atividades profissionais diversas, incluindo a área da saúde. Com 

relação às propriedades psicométricas do instrumento, na Parte I a variância total 

explicada foi de 43,29%, com saturações entre 0,79 e 0,57 para Condições 

Organizacionais Positivas, com alfa de Cronbach de 0,84 e saturações entre 0,67 a 

0,34 para Condições Organizacionais Negativas, com alfa de 0,78. A Parte II obteve 

variação total explicada de 62,64%, sendo que Exaustão Emocional apresentou 

saturações entre 0,85 a 0,65, com alfa de Cronbach de 0,86, Realização Profissional 

denotou saturações entre 0,84 e 0,72 (α=0,90), Desumanização teve saturações 

entre 0,81 e 0,38 (α=0,793), sendo que Distanciamento Emocional apresentou 

saturações entre 0,86 e 0,47 (α=0,73) (BENEVIDES-PEREIRA, 2007). 

  

 

3.4.2. Avaliação de ansiedade e depressão – Patient Health Questionnaire – 

four items (PHQ-4) 

 

 

 O PHQ-4 é um questionário de autorrelato abreviado, proposto para rastrear 

indicadores de ansiedade e depressão. O instrumento possui quatro itens, sendo os 

dois referentes à avaliação de ansiedade Generalized Anxiety Disorder Scale - two 
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items  (GAD-2) extraídos da escala de sete itens Generalized Anxiety Disorder Scale 

- seven items  (GAD-7) e os dois últimos referentes à avaliação de depressão 

Patient Health Questionnaire – two items (PHQ-2) extraídos da escala de nove itens  

Patient Health Questionnaire – nine items (PHQ-9). Esses itens, que constituem uma 

forma reduzida, apresentaram alto poder discriminativo nos estudos com as versões 

ampliadas. 

 Cada item pode ser pontuado de zero a três pontos, de modo que o escore 

máximo do instrumento é de 12 pontos, sendo seis para ansiedade e seis para 

depressão. Um escore maior ou igual a três nas duas primeiras questões é indicador 

de ansiedade, e um escore maior ou igual a três nas duas últimas duas questões é 

indicador de depressão. 

 O instrumento demonstrou boas propriedades psicométricas em estudos de 

validação com pacientes de atenção primária e com a população geral (KROENKE 

et al., 2009; LÖWE et al., 2010). No contexto brasileiro, a validade e fidedignidade 

dos dois itens relativos à depressão foram testados com uma amostra clínica tendo 

apresentado alfa de Cronbach de 0,64 e no estudo de validade por meio da 

comparação com a Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV (SCID) apresentou 

por meio da curva Roc área relativa a 0,89 (OSÓRIO et al., 2012). 

 

 

3.4.3. Avaliação de habilidades sociais – Inventário de Habilidades Sociais 

(IHS-DEL-PRETTE) - DEL PRETTE e DEL PRETTE, 2001. 

 

 

 O IHS-Del-Prette é um instrumento de autorrelato proposto para avaliar o 

repertório de habilidades sociais, usualmente requerido em diversas situações 

interpessoais cotidianas. (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001). Os escores do 

instrumento permitem identificar déficits e recursos em habilidades sociais, podendo 

servir como norteador para programas de intervenção e treinamento de habilidades 

sociais (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2013).  

 O instrumento contem 38 itens que descrevem diversas situações sociais em 

uma série de contextos, com diferentes interlocutores e com demandas para uma 

diversidade de habilidades. Para cada item, o respondente deve assinalar uma 

opção dentro de uma escala Lickert de cinco pontos que varia de nunca ou quase 
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nunca (a cada dez situações desse tipo, reajo desta maneira de zero a duas vezes) 

a sempre ou quase sempre (a cada dez situações desse tipo, reajo desta maneira 

de nove a dez vezes).  

 As respostas ao IHS-Del-Prette podem ser apuradas em termos de escore 

total ou dos escores fatoriais, sendo que a interpretação de tais escores é baseada 

na posição do respondente em termos de percentil em relação ao seu subgrupo de 

referência do mesmo sexo. O valor situado no percentil 50 indica uma posição 

mediana. (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001). Em relação aos escores fatoriais, os 

itens se encontram agrupados em cinco fatores, tal como relatado por Del Prette e 

Del Prette (2013) e apresentado a seguir. De modo a ilustrar cada fator, incluir-se-á 

um item exemplo, tal como destacado no referido texto e apresentado a seguir: 

  

 

a) Fator 1 - Enfrentamento e autoafirmação com risco (F1) 

Refere-se às habilidades necessárias para lidar com as 

diversas situações que demandam afirmação e defesa de direitos, 

assumindo o risco de provocar reações indesejadas no interlocutor, 

tais como possibilidade de rejeição, oposição ou objeção. 

Exemplo de item: Em um grupo de pessoas conhecidas, se 

não concordo com a maioria, expresso verbalmente minha 

discordância. 

 

 

b) Fator 2 - Autoafirmação na expressão de afeto positivo (F2); 

 Fator que engloba habilidades de expressão de sentimentos 

positivos para lidar com demandas de expressão afeto positivo e 

afirmação da autoestima quando não há risco interpessoal, ou há um 

risco mínimo de causar uma reação indesejada no interlocutor. 

 Exemplo de item: Se estou me sentindo bem (feliz), expresso 

isso para as pessoas do meu círculo de amizades. 

 

 

c) Fator 3 - Conversação e desenvoltura social (F3) 

 Avalia habilidades para lidar com situações de aproximação 

social com risco mínimo de situações indesejadas. As habilidades 

desse fator se referem principalmente às demandas de desenvoltura 
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social durante a conversação e conhecimento de normas diárias de 

relacionamento. 

 Exemplo de item: Quando eu estou com uma pessoa 

interessante, sinto dificuldade em manter uma conversa interessante. 

 

 

d) Fator 4 - Autoexposição a desconhecidos e a situações novas (F4)  

 Engloba habilidades de autoexposição a pessoas estranhas ou 

novas situações, incluindo basicamente a aproximação de pessoas 

desconhecidas. Embora sejam semelhantes às habilidades do fator 

anterior, as situações desse fator possuem um risco maior de ocorrer 

reações indesejadas por parte do interlocutor. 

 Exemplo de item: Evito fazer perguntas a pessoas 

desconhecidas. 

 

 

e) Fator 5 - Autocontrole da agressividade (F5) 

 Fator referente às habilidades de autocontrole da agressividade 

em situações aversivas. De acordo com os autores do instrumento, 

as habilidades presentes nesse fator permitem a expressão de 

aborrecimento e raiva com um certo controle sobre as próprias 

emoções. 

 Exemplo de item: Quando um de meus familiares, por algum 

motivo me critica, reajo de forma agressiva.  (DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2013, p. 53, tradução nossa)  

 

 

 Quanto às propriedades psicométricas do IHS, as mesmas foram estudadas 

por Bandeira et al. (2000) que verificaram fidedignidade de 0,90 ( p<0,001)  e a 

validade concomitante, avaliada por meio de correlações com a Escala de 

Assertividade de Rathus foi de 0,79 ( p<0,01),  demonstrando a adequação 

psicométrica do instrumento. 
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3.4.4. Questionário relativo a dados sociodemográficos e às atividades 

profissionais (APÊNDICE B) 

 

  

 Questionário elaborado exclusivamente para o estudo, com informações 

sobre diferentes domínios, a saber: a) variáveis sociodemográficas -  sexo, idade, 

estado civil, número de filhos, com quem reside; b) variáveis de formação acadêmica 

– tipo de faculdade em que concluiu a graduação e estágio, considerando a 

localização nos estados da federação e a instituição fonte da pesquisa; c) variáveis 

organizacionais - programa de residência cursado, ano de residência, carga horária 

de trabalho semanal, incluindo todas as atividades profissionais, número de plantões 

exigidos pela residência, número de plantões extras aos da residência. 

 

 

3.5. Procedimento 

 

 

3.5.1. Estudo Piloto 

 

 

 Após a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética do hospital, realizou-se um 

estudo piloto com dois médicos residentes do hospital pesquisado, sendo o primeiro 

de um programa de área cirúrgica (Cirurgia Vascular) e o segundo de um programa 

de área clínica (Psiquiatria). O estudo piloto teve como objetivo avaliar o tempo 

estimado para resposta ao conjunto de instrumentos; adequar o questionário de 

identificação à realidade do hospital, bem como verificar o entendimento das 

perguntas por parte do público alvo. 

 Os instrumentos foram auto aplicados e após o preenchimento dos mesmos, 

os referidos residentes conversaram com a pesquisadora, apresentando suas 

impressões. 

 O tempo médio para resposta ao conjunto de instrumentos foi de 30 minutos e 

os residentes consideraram que o questionário de identificação era adequado à 

realidade do hospital, além disso, referiram entendimento satisfatório de todas as 

questões. 
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3.5.2. Coleta de dados 

 

 

 Como primeiro passo, fez-se uma apresentação do estudo e pedido de 

colaboração à Associação dos Médicos Residentes de Ribeirão Preto – HCFMRP 

(AMERERP), após essa apresentação e esclarecimentos, a associação forneceu 

uma lista de e-mails dos médicos residentes do HCFMRP-USP.  

 Tendo por suporte essa lista de contatos, inicialmente, enviou-se um e-mail 

de divulgação relativo ao estudo a todos os residentes do hospital pesquisado 

(APÊNDICE C). Em seguida, os residentes foram contatados diretamente e 

convidados a participarem do estudo, pela pesquisadora, em seus locais de 

trabalho, nas clínicas em que estavam estagiando, durante as atividades 

acadêmicas e assistenciais relativas à residência médica e também quando se 

encontravam na sede da AMERERP. 

 Após a explicação dos objetivos do estudo, aqueles que concordaram em 

participar, assinaram o Termo De Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE para a 

entrega dos instrumentos de avaliação.  Em seguida, os participantes optaram por 

uma das três alternativas a seguir para devolver os instrumentos preenchidos: a) 

responder aos instrumentos no momento da entrega; b) agendar um horário para o 

preenchimento dos instrumentos na presença da pesquisadora; c) agendar um 

horário para apenas entregar os instrumentos já preenchidos à pesquisadora. Caso 

o residente optasse pela última opção, o mesmo era orientado a contatar a 

pesquisadora em caso de dúvidas. 

 No momento da devolução do bloco de instrumentos, a pesquisadora 

realizava uma rápida conferência para verificar se todas as respostas haviam sido 

preenchidas e em caso negativo, solicitava ao participante que completasse a parte 

restante. Deste modo, nenhum instrumento foi devolvido de modo incompleto. 

 De modo a evitar viés, os cadernos de aplicação foram montados alternando 

a ordem dos instrumentos, tendo sido utilizadas as seguintes combinações após o 

questionário de identificação: a) IHS-DEL-PRETTE, ISB, PHQ-4; b) IHS-DEL-

PRETTE, PHQ-4, ISB; c) ISB, PHQ-4, IHS-DEL-PRETTE; d) ISB, IHS-DEL-PRETTE, 

PHQ-4; e) PHQ-4, IHS-DEL-PRETTE, ISB; f) PHQ-4, ISB, IHS-DEL-PRETTE. 
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3.5.3. Análise de dados 

 

 

 Inicialmente, realizou-se a codificação dos instrumentos de acordo com as 

normas técnicas, em seguida, os dados foram digitados em planilhas do programa 

SPSS e se realizou uma conferência do banco por amostragem. Em seguida, 

procederam-se as estatísticas descritivas dos dados agrupados (frequência, média e 

desvio padrão) e realizou-se as técnicas de análises comparativas e correlacionais.  

 Para as comparações, considerou-se as quatro áreas de atuação, a saber: 1) 

Cirurgia Geral e subespecialidades cirúrgicas; 2) Áreas de concentração cirúrgicas; 

3) Clínica Médica e subespecialidades clínicas; 4) Áreas de concentração clínicas. 

 Em todos os testes, foi utilizado o critério de significância de p ≤ 0,05. 

 

 

- Análises de prevalência 

 

 

 Com a finalidade de verificar e comparar as taxas de problemas na amostra 

avaliada, os dados relativos às variáveis burnout, ansiedade e depressão foram 

dicotomizados considerando a presença ou ausência dos indicadores, tendo por 

referência os dados normativos dos instrumentos utilizados.  

 Com base na literatura sobre burnout, esse estudo trabalhou com dois 

diferentes critérios para avaliação da síndrome, sendo o primeiro (critério 1) a 

presença de elevadas taxas de exaustão emocional (EE) e distanciamento 

emocional (DE) ou desumanização (DS); e o segundo critério (critério 2) a presença 

de elevados níveis de exaustão emocional (EE), reduzidos níveis de realização (RP) 

pessoal e escores elevados em desumanização (DS) ou distanciamento emocional 

(DE). 

 Quanto aos indicadores de ansiedade e depressão, utilizou-se como critério 

as notas de corte do instrumento PHQ-4, tendo sido considerada presença de 

ansiedade um escore maior ou igual a três nos itens específicos, e presença de 

depressão um escore maior ou igual a três nos itens correspondentes. 
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 Para a análise comparativa da prevalência de problemas nas quatro áreas de 

atuação, procedeu-se a aplicação do Teste do Qui-Quadrado, com correção de 

Bonferroni. 

 

- Caracterização e comparação dos indicadores de burnout, ansiedade, 

depressão, habilidades sociais e das variáveis sociodemográficas, acadêmicas 

e organizacionais. 

 

  

 Foram calculadas as médias e desvios padrões dos escores de cada 

instrumento para as quatro áreas de atuação avaliadas, com posterior aplicação de 

ANOVA para verificação de diferenças significativas entre os mesmos. 

 Para os dados do PHQ-4, calculou-se as médias e desvios padrões dos 

escores de ansiedade e depressão avaliados pelo instrumento. No caso do ISB, 

procedeu-se o cálculo das médias e desvios padrões das dimensões Exaustão 

Emocional, Distanciamento Emocional, Desumanização e Realização Pessoal. 

 Realizou-se a caracterização dos escores de habilidades sociais obtidos no 

IHS-Del-Prette por meio das médias e desvios padrões dos percentis dos 

participantes de cada grupo quanto ao: Escore Total, Fator 1 – Enfrentamento e 

autoafirmação com risco; Fator 2 – Autoafirmação na expressão de sentimento 

positico, Fator 3 - Conversação e desenvoltura social; Fator 4 – Autoexposição a 

desconhecidos e situações novas; Fator 5 – Autocontrole da agressividade. 

 Quanto às variáveis sociodemográficas, acadêmicas e organizacionais, 

procedeu-se ao cálculo das médias e desvios padrões para as variáveis numéricas, 

sendo elas: idade, ano de residência, carga horária de trabalho semanal e número 

de plantões regulares e extras e escore de Condições Organizacionais Positivas e 

Negativas do ISB. E em relação às variáveis categóricas, as mesmas foram 

dicotomizadas do seguinte modo: a) sexo: masculino X feminino; b) estado civil: com 

companheiro X sem companheiro; c) condição de moradia: só X com outras 

pessoas; d) tipo de escola na graduação: pública X privada; e) localização da escola 

de graduação: estado atual (SP) X outros estados; f) local de estágio na graduação: 

no hospital fonte da pesquisa X outros locais.  
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- Associações entre as variáveis 

 

 

 Com o objetivo de verificar as associações entre as variáveis abordadas no 

estudo, a saber: indicadores de burnout, ansiedade, depressão, habilidades sociais, 

características sociodemográficas, de formação acadêmica e organizacionais; 

procederam-se as análises por meio da Correlação de Pearson e Teste-T. 

 Para verificar as associações entre burnout, ansiedade e depressão, 

procedeu-se o teste de correlação Pearson. Primeiramente, verificou-se a 

associação das dimensões que compõe burnout (Exaustão Emocional, 

Distanciamento Emocional, Desumanização e Realização Pessoal) com os escores 

de ansiedade e depressão obtidos por meio do PHQ-4; e posteriormente a 

associação entre os indicadores de ansiedade com os de depressão. 

 A identificação das associações entre os problemas pesquisados e os 

recursos de habilidades sociais foram verificadas por meio do teste de correlação de 

Pearson, tendo sido verificadas as associações entre os escores totais e fatoriais do 

IHS-Del-Prette com os indicadores de problemas avaliados por meio do ISB e          

PHQ-4. 

 Foram comparadas ainda as médias do escore total de habilidades sociais 

dos residentes com presença dos problemas pesquisados em comparação aos que 

não apresentaram tais problemas, por meio do Teste-T para amostras 

independentes e estimativa do tamanho do efeito de Cohen. 

 Quanto às associações entre os indicadores de problemas pesquisados e as 

variáveis sociodemográficas, acadêmicas e organizacionais, estas foram verificadas 

a partir de testes de correlação de Pearson no caso das variáveis numéricas; e no 

caso das variáveis categóricas, utilizou-se o Teste-T com estimativa de tamanho do 

efeito de Cohen. 

 Importante destacar que para os coeficientes de Correlação de Pearson, 

valores entre 0,10 e 0,30 foram considerados associações fracas; valores de 0,40 a 

0,60 associações moderadas e associações maiores ou igual a 0,70 associações 

fortes. Já para os tamanhos de efeito de Cohen, valores até 0,5 foram considerados 

pequenos, de 0,5 a 0,7 médios e maiores ou iguais a 0,8 foram considerados 

grandes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS
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4. RESULTADOS 

 

 

 Os resultados encontram-se divididos em quatro tópicos referentes aos 

objetivos propostos no estudo. 

 No primeiro tópico, apresenta-se a comparação entre o perfil da amostra 

coletada e a população de residentes médicos do HCFMRP-USP no ano de 2012, 

em relação às variáveis sexo, áreas de atuação e anos de residência. 

 Tendo por referência as áreas de atuação, no segundo tópico, realiza-se uma 

caracterização e comparação do perfil sociodemográfico e de formação acadêmica 

dos residentes, bem como dos aspectos organizacionais relativos aos programas de 

residência cursados. 

 No terceiro tópico apresenta-se os dados relativos à caracterização e 

comparação dos indicadores de burnout, ansiedade, depressão e habilidades sociais 

dos residentes avaliados, distribuídos por áreas de atuação, bem como são 

apresentadas as taxas dos problemas pesquisados na amostra avaliada. 

 No quarto tópico, são apresentadas as associações entre: a) os indicadores 

de burnout, ansiedade e depressão; b) indicadores de problemas e os recursos de 

habilidades sociais; c) indicadores de problemas e as variáveis sociodemográficas, 

acadêmicas e organizacionais. 
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PRIMEIRO TÓPICO 

 

4.1. Comparação da amostra de residentes avaliados e as características 

gerais da população de residentes médicos do HCFMRP-USP no ano de 2012, e 

a distribuição por áreas de atuação. 

  

 

 A tabela 1 apresenta a comparação entre a amostra estudada e a população 

de residentes médicos do HCFMRP-USP no ano de 2012, discriminando as 

variáveis sexo, áreas de atuação e anos de residência. 

 

 

Tabela 1 – Comparações entre a amostra avaliada e a população de residentes 

médicos do HCFMRP-USP no ano de 2012 

Variáveis Amostra coletada – f (%) 

n = 305 

População de residentes – f (%) 

n = 630 

Sexo    

Feminino 146 (47,87%) 302 (47,94%) 

   

Áreas   

Clínicas 169 (58,69%) 359 (56,98%) 

Cirúrgicas 126 (41,31%) 271 (43,02%) 

   

Anos   

Iniciais (1º e 2º) 156 (51,15%) 329 (52,22%)  

Finais (3º a 5º) 149 (48,85%) 301 (47,78%)  

f = frequência; % = porcentagem 

 

 

 Com relação a variável sexo, observou-se uma distribuição próxima para as 

duas categorias (masculino e feminino). Quanto às áreas de atuação, verificou-se 
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tanto na amostra estudada, como na população que a maior parte dos residentes 

estão incluídos nas áreas clínicas. 

  Considerando os anos cursados no momento da avaliação, observou-se 

também uma distribuição próxima entre anos iniciais (primeiro e segundo) e finais 

(terceiro ao quinto) na amostra estudada e na população. 

Verificou-se que de um modo geral, a amostra coletada guarda semelhanças 

com o universo de residentes em relação às variáveis sexo, áreas de atuação e 

anos cursados. 

Na apresentação dos resultados relativos às características 

sociodemográficas, acadêmicas e organizacionais dos programas, considerar-se-á 

as quatro áreas nas quais os residentes foram distribuídos, conforme descrito no 

método, a saber: a) Cirurgia geral e subespecialidades cirúrgicas; b) Áreas de 

concentração cirúrgicas; c) Clínica médica e subespecialidades clínicas; d) Áreas de 

concentração clínicas. 
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SEGUNDO TÓPICO 

 

 

4.2.  Caracterização e comparação do perfil dos residentes relativos às 

variáveis sociodemográficas, acadêmicas e organizacionais. 

 

 

Apresentar-se-á as análises descritivas e comparativas das características 

sociodemográficas, de formação acadêmica e aspectos organizacionais, tendo por 

referência as áreas de atuação. 

A ordem de apresentação dos resultados será estabelecida pela natureza das 

variáveis analisadas, iniciando-se pelas sociodemográficas, seguidas das 

acadêmicas e das variáveis relativas aos aspectos organizacionais dos programas 

de residência médica cursados. 

 

 

Variáveis sociodemográficas 

 

 

A tabela 2 apresenta as frequências e porcentagens relativas ao perfil 

sociodemográfico da amostra de residentes pesquisados distribuídos por áreas de 

atuação. 
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Tabela 2 - Características sociodemográficas dos residentes médicos e 

comparações por áreas de atuação 

Área/Estatística 

(n) 

Sexo 

Feminino             

f (%) 

Idade  

Anos 

σ) 

Estado Civil 

Sem Companheiro 

 f (%) 

Moradia 

Com alguém  

 f (%) 

1) Cirurgia Geral e 

subespecialidades (47) 

 

10 (21,3%) 28,77(3,509) 35 (74,5%) 28 (59,6%) 

2) Concentração 

Cirúrgicas (79) 

 

29(36,7%) 27,85(2,326) 63(79,7%) 51(64,6%) 

3) Clínica Médica e 

subespecialidades(102) 

 

67 (65,7%) 28,06(2,333) 84 (82,4%) 49 (48,0%) 

4) Concentração 

Clínicas (77) 

 

40 (51,9%) 27,64(2,200) 67 (87,0%) 42 (54,5%) 

Total (305) 

 

146(47,9%) 28,0 (2,530) 

 

254 (83,3%) 170(55,74%) 

Estatística  

Valor de p 

Comparações 

X2 = 30,751 

p < 0,001* 

3 e 4 > 1 

3 > 2 

F= 2,101 

p= 0,10 

s.d. 

X2 = 3,319 

p = 0,345 

s.d. 

X2 = 5,266 

p = 0,153 

s.d. 

 

n = tamanho da amostra; f = frequência; % = porcentagem; = média; σ = desvio padrão;  X2 = Qui 
quadrado com correção de Bonferroni; F= ANOVA; s.d. = sem diferença significativa. 

 

 

 Em relação às variáveis sociodemográficas não foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas para as variáveis idade, estado civil e condição de 

moradia, sendo verificada diferença com significância estatística para a variável 

sexo. 

Com relação a variável sexo, pôde-se verificar uma maior frequência de 

residentes do sexo feminino nas áreas clínicas e um predomínio de residentes do 

sexo masculino nas áreas cirúrgicas. Quanto à análise comparativa, verificou-se 

uma diferença estatisticamente significativa entre as quatro áreas, sendo que a área 

Cirurgia geral e subespecialidades cirúrgicas apresentou significativamente menos 
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residentes do sexo feminino que as duas áreas clínicas; e a área Clínica média e 

subespecialidades clínicas apresentou significativamente mais residentes do sexo 

feminino que área Concentração cirúrgicas. 

 Quanto à variável idade, verificou-se uma distribuição homogênea, sendo que 

três áreas apresentaram média de idade de 28 anos e uma área (Cirurgia geral e 

subespecialidades cirúrgicas) apresentou média de idade de 29 anos; e nas análises 

comparativas, não foram verificadas diferenças significativas. 

 No que se refere ao estado civil, verificou-se uma predominância de 

residentes que não tinham companheiros, bem como nas análises comparativas não 

foram identificadas diferenças significativas entre as áreas. 

 Nas análises descritivas relativas às condições de moradia, tendo por 

referência as categorias só ou com outras pessoas, verificou-se uma predominância 

de residentes que moram acompanhados na totalidade da amostra e em três das 

quatro áreas pesquisadas, não sendo identificadas diferenças significativas em 

relação à condição de moradia. 

 

 

Variáveis de formação acadêmica 

 

 

 A tabela 3 apresenta as frequências e porcentagens das características 

relativas a formação acadêmica na graduação, considerando-se as quatro áreas 

estudadas. 
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 Em relação às variáveis de formação acadêmica na graduação que 

precederam a residência médica, verificou-se um predomínio de residentes que 

estudaram em escolas públicas, no estado de São Paulo e que não realizaram 

estágio de graduação no hospital pesquisado. A análise comparativa identificou 

diferenças significativas quanto ao estado de origem e estágio cursado na 

graduação; e quanto ao tipo de escola cursada não foram verificadas diferenças 

significativas. 

Quanto ao tipo de escola em que o curso médico foi desenvolvido, observou-

se que a maioria dos residentes frequentaram cursos de graduação de escolas 

públicas, sendo esta uma característica da amostra total e das quatro áreas de 

Tabela 3 -  Características da formação acadêmica dos residentes médicos na 

graduação e comparações por áreas de atuação 

                                     Graduação 

                                   Tipo de Escola 

Localização (estado) Estágio 

Áreas (n) Pública 

f (%) 

Atual (SP) 

f (%) 

Outros 

f (%) 

Hospital 

atual f (%) 

Outros 

f (%) 

1) Cirurgia Geral e 

subespecialidades (47) 

 

40(85,1%) 21(44,7%) 26(55,3%) 16(34,0%) 31(66,0%) 

2) Concentração 

Cirúrgicas (79) 

 

64(81,0%) 53(67,1%) 26(32,9%) 43(54,4%) 36(45,6%) 

3) Clínica Médica e 

subespecialidades(102) 

 

78(76,5%) 45(44,1%) 57(55,9%) 31(30,4%) 71(69,6%) 

4) Concentração 

Clínicas (77) 

 

59(76,6%) 44(57,1%) 33(42,9%) 25(32,5%) 52(67,5%) 

Total (305) 

 

241(79,0%) 163(53,4%) 142(46,6%) 115(37,7%) 190(62,3%) 

Estatística  

Valor de p 

Comparações 

X2 = 1,906 

p = 0,592 

s.d. 

X2 = 11,351 

 p = 0,010* 

2 > 3 e 4 

X2 = 12,899 

 p = 0,005* 

2 > 3 

n = tamanho da amostra; f = frequência; % = porcentagem; X2 = Qui-quadrado com correção de 
Bonferroni; s.d. = sem diferença significativa 
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residentes. A análise comparativa não identificou diferenças estatisticamente 

significativas entre as quatro áreas de atuação. 

 No que diz respeito ao estado em que os residentes cursaram a graduação, 

de modo geral, observou-se um equilíbrio entre os que realizaram cursos de 

graduação no estado de São Paulo e em outros estados. As áreas de Concentração 

Clínicas e Concentração Cirúrgicas tiveram um predomínio de residentes com 

graduação no estado de São Paulo, enquanto as áreas Cirurgia geral e 

subespecialidades cirúrgicas e Clínica médica e subespecialidades clínicas 

contaram com um maior número de residentes graduados em outros estados. Na 

análise comparativa, identificou-se um número significativamente maior de 

residentes de áreas de Concentração cirúrgicas com graduação no estado de São 

Paulo em relação às duas áreas clínicas. 

 Em relação ao local em que os residentes realizaram o estágio de conclusão 

da graduação, verificou-se que a maioria não realizou o estágio no hospital fonte dos 

participantes (HCFMRP-USP). Nas comparações, observou-se diferença 

estatisticamente significativa entre as áreas Concentração cirúrgicas e Clínica 

médica e subespecialidades clínicas, sendo que este último apresentou menos 

residentes que concluíram o estágio de graduação no hospital pesquisado. 

 

 

Variáveis organizacionais 

 

 

 Realizou-se a comparação das áreas atuação em relação a quatro tipos de 

variáveis organizacionais, são elas: ano de residência, carga horária, plantões 

regulares e plantões extras.  

 A tabela 4 apresenta as comparações relativas aos anos de residência, 

considerando as quatro áreas de atuação pesquisadas no estudo. 
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Tabela 4 – Características organizacionais relativas aos anos de residência 

cursados pelos residentes médicos e comparações por áreas de atuação 

Áreas (n) Anos – f (%) 

1º 2º 3º 4º e 5º 

1) Cirurgia Geral e 

subespecialidades (47) 

 

08 (17,0%) 08 (17,0%) 

 

17 (36,2%) 14 (29,8%) 

2) Concentração Cirúrgicas (79) 

 

33 (41,8%) 17 (21,5%) 14 (17,7%) 15 (19,0%) 

3) Clínica Médica e 

subespecialidades(102) 

 

16 (15,7%) 18 (17,6%) 

 

37 (36,6%) 

 

31 (30,4%) 

4) Concentração Clínicas (77) 

 

30 (39,0%) 26 (33,8%) 

 

15 (19,5%) 

 

06 (7,8%) 

Total (305) 

 

87 (28,5%) 

 

69 (22,6%) 83 (27,2%) 66 (21,6%) 

Estatística   

Valor de p  

Comparações 

X2=22,210 

p < 0,001 

2 > 1 e 3 

4 > 3 

X2=7,802 

s.d. 

- 

X2=12,901 

p = 0,005 

 3 > 2 e 4 

X2=14,651 

p = 0,002 

1 e 3 > 4 

 

n = tamanho da amostra; f= frequência; % = porcentagem; X2 = Qui-quadrado com correção de 
Bonferroni; s.d. = sem diferença significativa 

 

 

 Verificou-se uma distribuição homogênea em relação aos anos de residência 

da amostra avaliada, sendo que a maior parte dos residentes eram de primeiro ano, 

seguidos pelos de terceiro, segundo e por fim dos residentes de quarto e quinto 

anos.  A análise comparativa identificou diferenças significativas entre as áreas, 

sendo que nas áreas de Concentração cirúrgicas foram incluídos mais residentes de 

primeiro ano que nas áreas Cirurgia geral e subespecialidades cirúrgicas e Clínica 

médica e subespecialidades clínicas. Do mesmo modo, a área Clínica médica e 

subespecialidades clínicas apresentou significativamente mais residentes de terceiro 

ano que as áreas de Concentração cirúrgicas e de Concentração Clínicas. E por 

último, as áreas de Concentração clínicas apresentaram menos residentes de quarto 

e quinto anos que as áreas Cirurgia geral e subespecialidades cirúrgicas e de 

Concentração cirúrgicas. 
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 A tabela 5 apresenta os dados relativos a carga horária de trabalho semanal 

considerando as quatro áreas de atuação. 

 

 

Tabela 5 – Características organizacionais relativas à carga horária de trabalho 

semanal informada pelos residentes médicos e comparações por áreas de 

atuação 

Áreas (n) Carga horária semanal 

σ) 

1) Cirurgia geral e subespecialidades (47) 87,28 (8,04) 

 

2) Concentração cirúrgicas (79) 78,61 (11,68) 

 

3) Clínica médica e subespecialidades (102) 77,33 (10,20) 

 

4) Concentração clínicas (77) 76,86 (10,70) 

 

Total (305) 79,08 (10,79) 

 

Estatística F = 11,815 

Valor de p p < 0,001 

Comparações 1 > 2, 3 e 4 

n = tamanho da amostra; σ = desvio padrão; F = ANOVA 

 

 

 Verificou-se cargas horárias de trabalho semanal bastante elevadas para a 

totalidade da amostra, sendo que os residentes avaliados relataram trabalhar, em 

média, aproximadamente 79 horas por semana, incluindo atividades da residência e 

atividades extras.  

 A análise comparativa identificou que a área Cirurgia geral e 

subespecialidades cirúrgicas apresentou médias significativamente maiores de 

carga horária de trabalho semanal em comparação às demais áreas. 

 A seguir, a tabela 6 apresenta o número de plantões regulares e extras por 

mês e as comparações por áreas de atuação. 
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Tabela 6 – Características organizacionais relativas ao número de plantões por 

mês informada pelos residentes médicos e comparações por áreas de atuação 

Áreas 

(n) 

Plantões 

Regulares/mês 

σ) 

Plantões 

Extras/mês 

σ) 

Plantões 

totais/mês 

σ) 

 

1) Cirurgia Geral e subespecialidades (47) 

 

6,11 (2,28) 

 

3,83 (2,77) 

 

9,94 (3,03) 

 

2) Concentração Cirúrgicas (79) 

 

6,52 (2,36) 

 

2,57 (2,39) 

 

9,09 (3,29) 

 

3) Clínica Médica e subespecialidades(102) 

 

4,84 (2,06) 

 

3,38 (2,86) 

 

8,23 (2,87) 

    

4) Concentração Clínicas (77) 5,57 (2,20) 3,23 (2,36) 8,23 (2,87) 

 

Total (305) 

 

5,66 (2,30) 

 

3,20 (2,63) 

 

8,81 (2,99) 

 

Estatísticas 

 

     F= 9,313 

 

F= 2,619 

 

F=3,605 

 

Valor de p 

 

     p < 0,001 

 

p = 0,051 

 

p = 0,014 

 

Comparações 

 

      1 e 2 > 3 

     2 > 4 

 

s.d. 

 

2 > 4 

n = tamanho da amostra; = média; σ = desvio padrão;  F = ANOVA; s.d. = sem diferença 
significativa 

 

  

 Verificou-se que a maior parte dos residentes relatou realizar em média nove 

plantões por mês, incluindo plantões regulares e extras. Com base na análise 

comparativa relativa ao número de plantões totais, verificou-se uma diferença 

estatisticamente significativa entre o número médio de plantões totais realizados por 

residentes de áreas de Concentração cirúrgicas e de áreas de Concentração 

clínicas, sendo que os primeiros relataram realizar um número superior de plantões 

por mês. 

 Quanto aos plantões regulares, a análise comparativa identificou um maior 

número de plantões por mês para os residentes de áreas cirúrgicas, em comparação 
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com os residentes de Clínica Médica e subespecialidades clínicas, e também um 

maior número de plantões realizados por residentes de áreas de concentração 

cirúrgicas em comparação às áreas de concentração clínicas. 

 Em relação ao número de plantões extras por mês, não foram identificadas 

diferenças estatisticamente significativas entre as quatro áreas pesquisadas. 
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TERCEIRO TÓPICO 

 

 

4.3 Caracterização e comparação dos indicadores de burnout, depressão, 

ansiedade e habilidades sociais dos residentes avaliados, distribuídos por 

áreas de atuação. 

 

 

 Com o objetivo de verificar e comparar as taxas de problemas apresentados 

pelas quatro áreas de atuação pesquisadas, este tópico apresenta as frequências e 

porcentagens, bem como as médias e desvio padrão relativos aos indicadores de 

burnout, depressão, ansiedade e habilidades sociais, tendo por referência, as quatro 

áreas de atuação. 

 A ordem de apresentação dos resultados se dará pelo tipo de instrumento 

utilizado para avaliar os indicadores, iniciando pelos indicadores de burnout 

avaliados pelo ISB, seguidos pelos indicadores de ansiedade e depressão avaliados 

pelo PHQ-4 e por último, os escores totais e fatoriais avaliados por meio do IHS. 

 

 

Indicadores de burnout 

 

 

 A tabela 7 apresenta as frequências e porcentagens relativas aos indicadores 

de burnout avaliados por meio do ISB, considerando as quatro áreas pesquisadas. 
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Tabela 7 – Prevalência de burnout apresentada pelos residentes médicos e 

comparações por áreas de atuação 

Áreas 

 

 

 

(n) 

EE 

 

 

 

f (%) 

DE 

 

 

 

f (%) 

DS 

 

 

 

f (%) 

RP 

 

 

 

f (%) 

Síndrome 

de 

burnout 

critério 1 

f (%) 

Síndrome 

de 

burnout 

critério 2 

f (%) 

1) Cirurgia geral e 

subespecialidades 

(47) 

 

34 

(72,3%) 

 

38  

(80,9%) 

 

34 

(72,3%) 

 

07 

 (14,9%) 

 

32  

(68,1%) 

 

07  

(14,9%) 

 

2) Concentração 

cirúrgicas (79) 

 

 

52  

(65,8%) 

 

 

50  

(63,3%) 

 

 

37 

(46,8%) 

 

 

06  

(7,6%) 

 

 

39  

(49,4%) 

 

 

06 

 (07,6%) 

 

 

3) Clínica médica e 

subespecialidades 

(102) 

 

 

 

73 

(71,6%) 

 

 

75 

 (73,5%) 

 

 

55 

(53,9%) 

 

 

14 

(13,7%) 

 

 

61 

 (59,8%) 

 

 

13 

 (12,7%) 

4) Concentração 

clínicas (77) 

52  

(67,5%) 

54 

 (70,1%) 

35 

(45,5%) 

09  

(11,7%) 

46  

(59,7%) 

06 

 (07,8%) 

 

Total (305) 

 

211 

(69,2%) 

 

 

 

217 

(71,1%) 

 

161 

(52,8%) 

 

36  

(11,8%) 

 

178 

(58,4%) 

 

32  

(10,5%) 

Estatística,,,,,,,,,,,,,,,,X2=1,009 X2=4,852 X2=0,047 X2=2,138 X2 =4,606  X2 =2,825 

Valor de p,,,,,,,,,,,,,,,,,p= 0,799 p= 0,183 p= 0,018 p= 0,544 p = 0,203 p = 0,419 

Comparações,,,,,,,,,,,,,,,s.d. s.d. 1 > 2 e 4 s.d. s.d. s.d. 

EE = Exaustão Emocional; DE = Distanciamento Emocional; DS = Desumanização; RP = 
Realização Pessoal; n = tamanho da amostra; X2 = Qui-Quadrado com correção de Bonferroni; s.d. 
= sem diferença significativa 

 

 

 Verificou-se uma prevalência de 58,4% de residentes que preencheram os 

indicadores para a síndrome de burnout, de acordo com o primeiro critério (EE + DE 

ou DS) e uma taxa de 10,5%, de acordo com o segundo critério (EE + DE ou DS + 

RP). Nas análises comparativas das quatro áreas estudadas, não foram verificadas 
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diferenças estatisticamente significativas, tendo por referência os dois critérios tal 

como especificados na literatura. 

 Quanto às dimensões que caracterizam a síndrome, foram registrados altos 

índices de distanciamento emocional (71,1%), seguido por exaustão emocional 

(69,2%); e por fim desumanização (52,8%). Quanto a dimensão realização pessoal, 

apenas 11,8% dos residentes apresentaram níveis reduzidos.  

 A análise comparativa relativa às dimensões da síndrome de burnout, 

identificou diferenças apenas em relação ao indicador Desumanização, sendo que 

os residentes da área Cirurgia geral e subespecialidades cirúrgicas apresentaram 

mais residentes com notas elevadas para a dimensão que as áreas de 

Concentração cirúrgicas e de Concentração clínicas. 

 Apresentar-se-á a seguir, as médias de cada uma das dimensões que 

caracterizam a síndrome e as comparações entre as quatro áreas estudadas. 
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Tabela 8– Indicadores de burnout apresentados pelos residentes médicos e 

comparações por áreas de atuação 

Áreas 

 

(n) 

Exaustão 

Emocional  

 (σ) 

Distanciamento 

Emocional 

 (σ) 

Desumanização 

 

 (σ) 

Realização 

Pessoal 

 (σ) 

1) Cirurgia Geral e 

subespecialidades (47) 

 

11,49 

(4,452) 

 

10,38  

(4,465) 

10,00  

(3,771) 

15,19 

(3,536) 

2) Concentração 

Cirúrgicas (79) 

 

11,10 

(4,465) 

9,04 

 (4,937) 

7,65  

(4,170) 

15,03 

(4,029) 

3) Clínica Médica e 

subespecialidades(102) 

 

12,41 

(4,292) 

10,16 

 (4,700) 

8,48  

(3,778) 

14,95 

(4,001) 

4) Concentração 

Clínicas (77) 

 

11,43 

(4,321) 

9,19 

 (4,422) 

8,34 

 (3,960) 

14,97 

(3,731) 

 

Total (305) 11,68 

(4,381) 

9,66 

 (4,671) 

7,87 

 (3,854) 

15,01 

(3,855) 

 

Estatística  

Valor de p 

Comparações 

 

F=1,530 

p = 0,207 

s.d. 

 

F=1,489 

p = 0,218 

s.d. 

 

F=4,088 

p = 0,007 

1 > 2 e 4 

 

F=0,45 

p = 0,987 

s.d. 
 
 

n = tamanho da amostra; média; σ = desvio padrão; F = ANOVA; s.d. = sem diferença 
significativa 

 

 

 Verificou-se notas elevadas para todas as dimensões do instrumento, sendo 

que as notas foram superiores às notas de corte para exaustão emocional, 

distanciamento emocional e desumanização. As notas também se mostraram 

elevadas para a dimensão realização pessoal, sendo importante ressaltar, que ao 

contrário das demais, são as notas reduzidas nessa dimensão que se constituem em 

um indicador de burnout, e não notas elevadas.  

Quanto a análise comparativa, verificou-se uma diferença estatisticamente 

significativa em relação a dimensão desumanização, sendo que os residentes da 

área Cirurgia geral e subespecialidades cirúrgicas apresentaram médias mais 
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elevadas que os residentes das áreas de Concentração cirúrgicas e de 

Concentração clínicas nessa dimensão. 

 

 

Indicadores de ansiedade e depressão 

 

 

 A tabela 9 apresenta as frequências e porcentagens relativas aos indicadores 

de ansiedade e depressão avaliados pelo PHQ-4 tendo por referência as quatro 

áreas de atuação. 

 

 

Tabela 9 - Prevalência de ansiedade e depressão apresentada pelos residentes 

médicos e comparações por áreas de atuação 

Áreas 

(n) 

Ansiedade  

f (%) 

Depressão 

f (%) 

   

1) Cirurgia Geral e subespecialidades (47) 
 

24 (51,1%) 12 (25,5%) 

 

2) Concentração Cirúrgicas (79) 
 

26 (32,9%) 13 (16,5%) 

 

3) Clínica Médica e subespecialidades 

(102) 
 

52 (51,0%) 32 (31,4%) 

 

4) Concentração Clínicas (77) 
 

24 (31,2%) 09 (11,7%) 

 

Total (305) 
 

126 (41,3%) 66 (21,6%) 

 

Estatística 

Valor de p 

Comparações 

X2 = 11,343 

 p = 0,010 

3 > 2 

X2 = 11,867 

 p = 0,008 

3 > 2 e 4 

n = tamanho da amostra; f = frequência; % = porcentagem; X2 = Qui-quadrado com correção de 
Bonferroni 
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 Verificou-se uma predominância dos indicadores de ansiedade (41,3%) em 

relação aos de depressão (21,6%) nas quatro áreas de residentes pesquisados. 

Quanto às análises comparativas relativas aos indicadores de ansiedade, verificou-

se um maior número de residentes com indicadores de ansiedade na área Clínica 

médica e subespecialidades clínicas em relação às áreas de Concentração 

cirúrgicas. Do mesmo modo, os residentes da área Clínica médica e 

subespecialidades clínicas apresentaram um número significativamente maior de 

residentes com indicadores de depressão do que as áreas de Concentração clínicas 

e de Concentração cirúrgicas. 

 Na tabela 10 são apresentadas as médias para os indicadores de depressão 

e ansiedade e as comparações entre as quatro áreas de atuação. 

 

 

Tabela 10 - Indicadores de ansiedade e depressão apresentados pelos residentes 

médicos e comparações por áreas de atuação 

Áreas 

  (n) 

Ansiedade  

σ) 

 

Depressão 

σ) 

1) Cirurgia Geral e 

subespecialidades (47) 

 

2,74 (1,775) 

 

1,64 (1,607) 

2) Concentração Cirúrgicas 

(79) 

 

2,16 (1,463) 

 

1,24 (1,478) 

3) Clínica Médica e 

subespecialidades(102) 

 

2,80 (1,712) 

 

2,05 (1,760) 

4) Concentração Clínicas 

(77) 

 

2,23 (1,366) 

 

1,16 (1,268) 

Total 2,49 (1,598) 

 

1,55 (1,591) 

Estatística 

Valor de p 

Comparações 

F=3,549 

 p = 0,015 

3 > 2 

F=6,276 

p < 0,001 

3 > 2 e 4 
 

n = tamanho da amostra; média; σ = desvio padrão; F = ANOVA 
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 Verificou-se médias mais elevadas para ansiedade que para depressão, 

sendo que as médias de ansiedade apresentaram um valor próximo ao da nota de 

corte (3,0) do instrumento utilizado. Quanto as comparações das médias obtidas, 

verificou-se que a área Clínica médica e subespecialidades clínicas apresentou 

médias significativamente maiores para ansiedade que o as áreas de Concentração 

cirúrgicas e médias significativamente maiores para depressão que as áreas de 

Concentração cirúrgicas e de Concentração clínicas. 

 

 

Indicadores de Habilidades Sociais 

 

   

 A tabela 11 apresenta a posição média em termos de percentis no 

instrumento IHS para cada grupo de área de atuação. 
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Tabela 11 – Posição média dos percentis no Inventário de Habilidades Sociais e 

comparações por áreas de atuação 

Áreas 
 
 
  (n) 

Escore 
total 

 

 (σ) 

Fator 1 
 

 
 (σ) 

 

Fator 2 
 

 
 (σ) 

Fator 3 
 

 
 (σ) 

Fator 4 
 

 
 (σ) 

Fator 5 
 

 
 (σ) 

1) Cirurgia Geral e 

subespecialidades (47) 

 

49,40  

(32,802) 

48,45  

(30,218) 

49,32  

(28,203) 

66,69  

(29,245) 

56,49  

(26,320) 

52,37  

(26,320) 

 

 

2) Concentração 

Cirúrgicas (79) 

 

52,92 

(30,032) 

48,13 

(28,638) 

50,19 

(25,945) 

65,60 

(30,773) 

63,11 

(28,691) 

51,70 

(24,211) 

 

 

3) Clínica Médica e 

subespecialidades(102) 

 

41,28 

(29,000) 

43,37 

(26,694) 

42,19 

(25,949) 

51,63 

(33,825) 

53,00 

(25,197) 

48,66 

(22,525) 

 

 

4) Concentração 

Clínicas (77) 

 

55,60 

(27,535) 

55,12 

(24,936) 

45,09 

(23,595) 

63,87 

(30,644) 

64,23 

(27,363) 

51,22 

(23,708) 

 

 

Total 49,16 

(29,970) 

48,35 

(27,581) 

46,09 

(25,832) 

60,66 

(32,081) 

58,99 

(27,600) 

50,67 

(23,800) 

 

 

Estatística (ANOVA) F=4,068 

p=0,007 

2 e 4 > 3 

F=2,699 

p=0,046 

4 > 3 

F=1,733 

p=0,160 

s.d. 

F=4,259 

p=0,006 

1 e 2 >3 

F=3,316 

p=0,020 

4 > 3 

F=0,383 

p=0,765 

s.d. 

Fator 1 = Enfrentamento e autoafirmação com risco; Fator 2 = Autoafirmação na expressão de 
sentimento positivo; Fator 3 = Conversação e desenvoltura social; Fator 4 = Autoexposição a 
desconhecidos e situações novas; Fator 5 = Autocontrole da agressividade; n = tamanho da amostra; 

média; σ = desvio padrão; F = ANOVA 
 

 

 

Verificou-se que na totalidade da amostra, os residentes encontraram-se 

situados em média nos percentis dentro ou acima da média em relação ao seu 

grupo de referência por sexo, caracterizando um repertório de habilidades sociais 

satisfatório. A análise comparativa identificou diferenças significativas entre os 

grupos em relação ao escore total e aos fatores 1, 3 e 4. Quanto ao escore total, 

verificou-se que os residentes da área Clínica médica e subespecialidades clínicas 
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tinham um repertório de habilidades sociais inferior aos dos residentes das áreas de 

Concentração cirúrgicas e de Concentração clínicas. Nas comparações relativas aos 

fatores 1 – Enfrentamento e autoafirmação com risco e 4 – Auto exposição a 

desconhecidos e situações novas, identificou-se que as áreas de Concentração 

clínicas apresentaram um repertório de habilidades sociais superior em termos de 

percentis à área Clínica médica e subespecialidades clínicas. Verificou-se também 

que os residentes das áreas Cirurgia Geral e subespecialidades cirúrgicas e de 

Concentração cirúrgicas apresentaram um repertório de habilidades sociais superior 

aos residentes da área Clínica médica e subespecialidades clínicas no fator 3 – 

Conversação e desenvoltura social. 
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QUARTO TÓPICO 

 

4.4. Associações entre a burnout, ansiedade, depressão, habilidades sociais e 

características sociodemográficas, acadêmicas e organizacionais dos 

programas de residência cursado 

 

  

 Nesse tópico serão apresentadas as associações entre os indicadores de 

burnout, ansiedade, depressão e os recursos de habilidades sociais, variáveis 

sociodemográficas, de formação acadêmica na graduação e características 

organizacionais dos programas de residência cursados, tendo por referência as 

análises de correlação (coeficiente de Pearson) e Testes – T.  

 Apresentar-se-á primeiramente as associações entre os indicadores de 

burnout, ansiedade e depressão; seguidas pelas associações entre tais indicadores 

e os recursos de habilidades sociais, para por fim apresentar as associações entre 

os três problemas abordados pelo estudo (burnout, ansiedade e depressão) e as 

variáveis sociodemográficas, acadêmicas e organizacionais. 

 A tabela 12 apresenta os dados relativos às análises de correlação entre os 

três problemas pesquisados. 
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Tabela 12 – Correlações entre os indicadores de burnout, ansiedade e depressão 

apresentados pelos residentes médicos 

Variáveis Ansiedade 

r 

Valor de p Depressão 

r 

Valor de p 

Exaustão 

Emocional 
0,454* p < 0,001 0,503* p < 0,001 

 

Distanciamento 

Emocional 

0,359* p < 0,001 0,326* p < 0,001 

 

Desumanização 
0,411* p < 0,001 0,340* p < 0,001 

 

Realização 

Pessoal 

- 0,270* p < 0,001 - 0,433* p < 0,001 

 

Ansiedade 

 

- p < 0,001 0,598* p < 0,001 

r = Coeficiente de correlação de Pearson 

 

 

 Conforme a Tabela 12, os indicadores de burnout referentes às dimensões 

exaustão emocional, distanciamento emocional e desumanização foram associadas 

positivamente aos indicadores de ansiedade e depressão; ao passo que realização 

pessoal foi associada negativamente. Os resultados apontaram ainda que os 

indicadores de ansiedade foram associados positivamente aos de depressão. 

 Todas as associações foram altamente significativas, sendo que foram 

identificadas associações moderadas exaustão emocional e indicadores de 

ansiedade e depressão; distanciamento emocional e indicadores de ansiedade; 

desumanização e ansiedade; realização pessoal e indicadores de depressão; e 

ansiedade e depressão. As associações entre distanciamento emocional e 

depressão; desumanização e depressão e realização pessoal e ansiedade foram 

fracas. 

 A seguir, apresentar-se-á as análises de correlação entre os indicadores de 

problemas relativos a burnout, ansiedade e depressão e os recursos de habilidades 

sociais. 
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Tabela 13 -  Correlações entre os indicadores de burnout, ansiedade, depressão e 

recursos de habilidades sociais apresentados pelos residentes médicos 

Variáveis Escore 

total 

r 

Fator 1 

 

r 

Fator 2 

 

r 

Fator 3 

 

r 

Fator 4 

 

r 

Fator 5 

 

r 

Exaustão 

Emocional 
- 0,239*** - 0,140*** - 0,126*** - 0,287*** - 0,197*** - 0,110* 

Distanciamento 

Emocional 
- 0,273*** - 0,127*** - 0,226*** - 0,196*** - 0,231*** - 0,196*** 

Desumanização - 0,209** - 0,109*** - 0,124*** - 0,171*** - 0,192*** - 0,174** 

Realização 

Pessoal 
0,215***  0,111*** 0,195*** 0,232*** 0,191*** 0,790 

Ansiedade - 0,238*** - 0,172** - 0,151** - 0,189*** -0,151*** - 0,169** 

Depressão - 0,287*** - 0,167** - 0,155** - 0,275*** - 0,271*** - 0,145 

r = coeficiente de correlação de Pearson; * =  p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001 

 

 

 Identificou-se associações significativas dos escores totais e fatoriais do IHS e 

os indicadores de problemas abordados pelo estudo. O Escore total de habilidades 

sociais e os fatores 1 – Enfrentamento e autoafirmação com risco; 2 – Autoafirmação 

na expressão de sentimento positivo; 3 – Conversação e desenvoltura social e 4 – 

Autoexposição a desconhecidos e situações novas foram fraca e negativamente 

associados aos indicadores de exaustão emocional, distanciamento emocional, 

desumanização, ansiedade e depressão e fraca e positivamente associados à 

realização pessoal. 

 O fator 5 – Autocontrole da agressividade associou-se fraca e negativamente 

à Exaustão Emocional, Distanciamento Emocional, Desumanização e Ansiedade. As 

associações desse fator com indicadores de depressão e realização pessoal não 

foram estatisticamente significativas. 

 Na tabela 14 são apresentadas as comparações para residentes com e sem 

problemas de burnout, ansiedade e depressão, relativas às médias de percentil 

referentes ao escore total de habilidades sociais. 
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Tabela 14 – Comparações das médias de habilidades sócias apresentadas 

pelos residentes médicos apresentadas pelos residentes médicos com 

indicadores de burnout, ansiedade e depressão (presença) e sem tais 

indicadores (ausência) 

Variáveis Habilidades 

sociais 

 

σ) 

Diferença 

entre 

grupos 

t 

Tamanho 

do efeito 

 

d 

Valor 

de p 

Síndrome de burnout - 

critério 1 (EE+DE ou DS) 
    

Presente 42,48 (29,746) 
t = - 4,771 d = 0,5 p<0,001 

Ausente 58,53 (29,796) 

 

Síndrome de burnout - 

critério 2 (EE+ DE ou DS + 

RP) 

    

Presente 35,94 (29,644) 
t = - 2,665 d = 0,5 p< 0,001 

Ausente 55,47 (29,677) 

 

Ansiedade 
    

Presente 40,21 (29,933) 
t = - 4,517 d = 0,5 p< 0,001 

Ausente 55,47 (28,425) 

 

Depressão 
    

Presente 36,73 (28,454) 
t = - 3,896 d = 0,5 p< 0,001 Ausente 52,60 (29,52) 

EE = Exaustão emocional; DE = Distanciamento Emocional; DS = Desumanização; RP = 

Realização Pessoal; = média; σ = desvio padrão; t = teste t para amostras independentes; 
d = tamanho do efeito de Cohen 

 

  

 Verificou-se para todos os problemas que as médias de percentil referente ao 

escore total de habilidades sociais foram significativamente menores em residentes 

com a presença de problemas em comparação aos que não apresentaram 

indicadores de burnout, ansiedade ou depressão. Identificou-se para todas as 

diferenças um tamanho de efeito moderado (d = 0,5). 

  A tabela 15, a seguir, apresenta as associações significativas entre os 

indicadores de burnout, ansiedade e depressão e as características 

sociodemográficas, de formação acadêmica e organizacionais. 
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Tabela 15 – Associações significativas entre indicadores de burnout, ansiedade, 

depressão com variáveis sociodemográficas, de formação acadêmica e 

organizacionais 

Variáveis EE DE DS RP Ansiedade Depressão 

COP1 - 0,418*** - 0,522*** - 0,456*** 0,431*** -0,229*** -0,298*** 

CON2  

0,528*** 

 

0,505*** 

 

0,572*** 

 

-0,273*** 

 

0,311*** 

 

0,286*** 

Plantões 

regulares1 

 

-. 

 

- 

 

0,166** 

 

- 

 

- 

 

- 

Carga 

horária1 0,169** - 0,252*** - - - 

Ano de 

residência1 - - - 0,121* - - 

Idade (anos)1 - 0,136* - - - - 

Sexo 

feminino2 - - - - 

 

t= 2,471** 

d= 0,3 

 

t= 2,785** 

d= 0,3 

Estado civil – 

com 

companheiro2 

- - - 
t= 3,280*** 

d= 0,4 
- - 

Reside com 

alguém2 - - 
t= -2,422** 

d= 0,3 
- - 

t= -2,983** 

d= 0,3 

Graduação 

Pública2 - 
t= -2,484** 

d= 0,4 
- - - - 

EE = Exaustão emocional; DE = Distanciamento emocional; DS = Desumanização; RP = 
Realização pessoal; COP = Condições organizacionais positivas; CON = Condições 
organizacionais negativas; 1 = Coeficiente de Correlação de Pearson; 2 = Teste t para amostras 
independentes; d = tamanho do efeito de Cohen; * =  p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001. 

 

 

 Foram identificadas 23 associações significativas entre os indicadores de 

problemas relativos a burnout, ansiedade e depressão e as variáveis 

sociodemográficas, de formação acadêmicas e organizacionais.  

 As análises de correlação identificaram associações moderadas e negativas 

entre condições organizacionais positivas e exaustão emocional, distanciamento 

emocional e desumanização e associações moderadas positivas com realização 

pessoal. Já as associações entre condições organizacionais positivas com 

ansiedade e depressão foram fracas e negativas. 

 Quanto às condições organizacionais negativas avaliadas pelo instrumento 

ISB, essas foram moderada e positivamente associadas à exaustão emocional, 

distanciamento emocional e desumanização; fraca e negativamente associadas a 
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realização pessoal e fraca e positivamente associadas aos indicadores de ansiedade 

e depressão. 

 Identificou-se associações fracas e positivas entre plantões regulares e 

desumanização; e a carga horária de trabalho foi associada fraca e positivamente 

aos indicadores de exaustão emocional e desumanização. Em relação ao ano de 

residência cursado, o mesmo foi fraca e positivamente associado à realização 

pessoal; ao passo que a idade foi fraca e positivamente associada ao 

distanciamento emocional. 

 As análises de Teste-T revelaram associações positivas com efeito pequeno 

entre sexo feminino e os indicadores de ansiedade e depressão e entre ter um 

companheiro e realização pessoal. Identificaram-se ainda associações negativas, de 

pequeno efeito, entre residir com alguém e indicadores de desumanização e 

depressão e entre ter realizado graduação em escola pública e indicadores de 

distanciamento emocional. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

 Para a discussão dos dados obtidos, definiu-se três tópicos de acordo com os 

objetivos gerais do estudo. Optou-se por iniciar a discussão abordando os objetivos 

de comparação, seguidos pelos de associação. 

 

 

5.1. Residentes médicos de diferentes áreas de atuação: comparação do perfil 

sociodemográfico, de formação acadêmica e organizacional. 

 

 

 Para atender ao objetivo geral de comparação entre o perfil de residentes 

médicos de diferentes áreas de atuação, foram propostos alguns objetivos 

específicos, sendo o primeiro relativo à comparação do perfil sociodemográfico, de 

formação acadêmica e organizacional. 

 De modo geral, os grupos apresentaram características semelhantes quanto 

ao perfil sociodemográfico e de formação acadêmica na graduação. Observou-se 

diferenças quanto a variável sexo, com predomínio de residentes do sexo feminino 

em áreas clínicas; com relação ao local de graduação, verificou-se o predomínio de 

residentes de áreas de Concentração Cirúrgicas que cursaram graduação no estado 

de São Paulo em relação às duas áreas clínicas; e quanto ao local de estágio de 

graduação, mais residentes de áreas de Concentração Cirúrgicas realizaram estágio 

de graduação no hospital fonte da pesquisa em comparação aos residentes de 

Clínica médica e subespecialidades clínicas. 

 Outras diferenças foram identificadas em relação às variáveis 

organizacionais, sendo elas: anos de residência, carga horária semanal e número de 

plantões por mês. 

 Quanto aos anos de residência, foram identificadas diversas diferenças 

significativas entre as áreas, sendo elas: a) maior número de residentes de primeiro 

ano nas áreas de Concentração cirúrgicas, em comparação às áreas Cirurgia geral e 

subespecialidades cirúrgicas e Clínica médica e subespecialidades clínicas; b) maior 

número de residentes de terceiro ano na área Clínica médica e subespecialidades 

clínicas em comparação as áreas de Concentração cirúrgicas; e c) maior número de 
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residentes de quarto e quinto anos nas áreas Cirurgia geral e subespecialidades 

cirúrgicas e de Concentração cirúrgicas em comparação às áreas de Concentração 

clínicas.  

 Tais diferenças podem ser atribuídas principalmente às próprias 

características dos programas de residência quanto à forma de ingresso. Para que 

um residente possa cursar uma subespecialidade clínica ou cirúrgica, o mesmo deve 

ter cursado ao menos dois anos nos programas de Clínica Médica ou Cirurgia Geral, 

de modo que ao ingressar na subespecialidade, o mesmo já se encontra no terceiro 

ano de residência. Quanto aos programas de áreas de concentração, os mesmos 

possuem em sua maioria duração inferior a cinco anos, sendo que ao ingressar o 

residente não necessita ter cursado nenhum pré-requisito. 

 Em relação à carga horária de atividades semanais, verificou-se uma carga 

horária elevada para todas as especialidades, sendo que a maior parte dos 

residentes relataram trabalhar mais de 71 horas por semana. A maior carga horária 

de trabalho foi verificada para a área de Cirurgia Geral e subespecialidades 

cirúrgicas, sendo que os residentes de tais especialidades relataram trabalhar em 

média 87 horas por semana. Quanto ao número de plantões por mês, residentes 

pertencentes a programas de áreas cirúrgicas relataram realizar um número superior 

de plantões regulares e totais em comparação aos de áreas clínicas. 

 Em diversos estudos a maior carga horária de trabalho dos residentes da área 

cirúrgica tem sido relatada como relacionada a mais problemas de burnout. 

(ASHKAR et al., 2010; DIKMETAŞ; TOP; ERGIN, 2011; LÓPEZ-MORALES et al., 

2007) 

 

 

5.2. Residentes médicos de diferentes áreas: comparações relativas aos 

indicadores de burnout, ansiedade, depressão e habilidades sociais. 

 

 

 Como proposições específicas, tendo em vista atender ao objetivo geral de 

comparação de diferentes áreas de atuação, foram delineados outros dois objetivos 

específicos, um de identificar taxas de problemas relativos à burnout, ansiedade e 

depressão e outro de caracterizar recursos de habilidades sociais apresentados por 

residentes médicos de diferentes áreas de atuação. 
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 Quanto aos indicadores de burnout, foram identificadas taxas elevadas da 

síndrome para os dois critérios, sendo 58,4% para o primeiro (EE + DE ou DS) e 

10,5% para o segundo (EE + DE ou DS + RP). Embora essas taxas possam ser 

consideradas elevadas, verificou-se uma grande diferença entre os valores quando 

da comparação dos critérios adotados, considerando a incidência do problema em 

duas ou em três dimensões. 

 Tal diferença de critério tem sido objeto de discussão pela literatura da área, 

como documentado na carta ao editor (Academic Medicine) de Westerman, 

Fokkema e Teunissen (2011), na qual os autores criticaram o estudo de Campbell et 

al. (2010) pela adoção de apenas uma dimensão para a definição da síndrome de 

burnout. Nessa carta, os autores reconheceram a ausência de um critério único para 

a definição da síndrome, criticando a adoção de alteração em apenas uma dimensão 

para a definição da síndrome, defendendo que isso poderia elevar os níveis de 

burnout identificados, além de dificultar a comparação com estudos que utilizaram 

critérios mais exigentes, sugerindo assim, que novos estudos devessem utilizar pelo 

menos duas dimensões para definição da síndrome.  

 Em resposta a referida carta, Campbell et al. (2010) reconheceram a 

importância de se discutir sobre o critério de definição para a síndrome, porém 

ressaltaram que a adoção de critérios mais rígidos pode levar a taxas muito baixas, 

as quais se não consideradas com cuidado podem minimizar a atenção aos 

prejuízos relativos a cada uma das dimensões da síndrome. 

 Outro estudo que identificou grande diferença nas taxas de burnout em uma 

mesma amostra de médicos residentes, ao trabalhar com a adoção de dois critérios 

distintos para síndrome foi o de Mariños et al. (2011). Adotaram como um primeiro 

critério, a presença de níveis elevados de exaustão emocional, desumanização e 

reduzidos níveis de realização pessoal; e como segundo critério, alteração em 

apenas uma das três dimensões (MARIÑOS et al., 2011). Identificaram com base no 

primeiro critério a taxa de 13,4% de burnout e para o segundo critério, uma taxa de 

54,9%. Os dados identificados no presente estudo guardam semelhança com essas 

taxas, caracterizando a discrepância entre as taxas de burnout, quando da adoção 

de diferentes critérios. 

 Pode se considerar que ao se trabalhar com dois critérios em uma mesma 

amostra, o presente estudo está colaborando para a ampliação do conhecimento 
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quanto às implicações do uso de critérios diferentes para definição da síndrome de 

burnout, o que se constitui em uma questão em aberto na literatura da área. 

 Quanto à análise comparativa, não foram verificadas diferenças significativas 

nas taxas da síndrome de burnout para nenhum dos dois critérios nas quatro áreas 

pesquisadas.  

Entretanto, verificou-se, com significância estatística, que os residentes da 

área Cirurgia geral e subespecialidades cirúrgicas tiveram maiores níveis na escala 

desumanização em comparação aos residentes das demais áreas estudadas. 

Resultados semelhantes foram identificados em outros estudos da área, os quais 

apontaram para maiores níveis de despersonalização em residentes de áreas 

cirúrgicas, a seguir, analisar-se-á os principais aspectos de tais estudos. 

 Os dados do presente estudo, mostraram-se concordantes com os de um 

outro estudo brasileiro que comparou os níveis de burnout em residentes de áreas 

clínicas e cirúrgicas, utilizando como instrumento de medida o MBI. Tal estudo 

identificou diferenças apenas quanto a dimensão despersonalização, a qual foi maior 

em residentes de programas de áreas cirúrgicas (LIMA et al., 2007). Esse estudo 

merece destaque por ter sido desenvolvido em contexto próximo ao do presente 

estudo, ou seja, em hospital universitário público brasileiro, podendo-se supor que 

os residentes médicos de ambos os estudos estão submetidos a condições 

educacionais, legais e culturais bastante semelhantes. 

 Um outro estudo, peruano, comparou taxas de burnout em residentes de 

cirurgia geral, pediatria, clínica médica e ginecologia e obstetrícia, tendo identificado 

maiores níveis de exaustão emocional e despersonalização (MBI) em residentes do 

programa de cirurgia geral em comparação às demais especialidades (MARIÑOS et 

al., 2011). Os dados do presente estudo são parcialmente concordantes com esse 

estudo. 

 O presente estudo identificou resultados semelhantes ao de um estudo de 

amplitude nacional conduzido na Holanda (PRINS et al., 2010) quanto a dimensão 

despersonalização. O referido estudo subdividiu os residentes em grupos clínico, 

cirúrgico, apoio, cirurgia geral, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, pediatria e 

psiquiatria, tendo identificado maiores taxas de despersonalização nos residentes de 

programas de áreas cirúrgicas em comparação aos residentes de ginecologia e 

obstetrícia, apoio e pediatria; e também, maiores taxas em residentes de programas 

de áreas clínicas em comparação aos residentes de áreas de apoio. Cabe ressaltar 
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algumas diferenças metodológicas entre os estudos, diferentemente de Prins et al. 

(2010), no presente estudo as áreas de cirurgia geral, clínica médica, ginecologia e 

obstetrícia, psiquiatria e pediatria foram agrupadas em áreas maiores e não 

analisadas em separado. Entretanto, verificou-se semelhança quanto a identificação 

de altas taxas de despersonalização em programas de áreas cirúrgicas. 

 Mais dois estudos desenvolvidos em contextos diversos identificaram dados 

semelhantes. Eckleberry-Hunt et al. (2009) em um estudo exploratório sobre burnout 

e bem estar em residentes dos EUA, identificaram taxas mais altas de 

despersonalização nos residentes de especialidades cirúrgicas em comparação a 

residentes de cuidados primários e especialidades clínicas. Do mesmo modo, um 

estudo conduzido na Turquia identificou maiores níveis de despersonalização em 

residentes de áreas cirúrgicas, em comparação a residentes de áreas clínicas e de 

apoio (ASHKAR et al., 2011). 

 Considerando-se que maiores taxas de despersonalização em residentes de 

áreas cirúrgicas foram identificadas em programas de diferentes países, tanto 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento, com culturas bastante diversas, pode-se 

pensar que maiores níveis de despersonalização em áreas cirúrgicas possam ser 

atribuídos ao tipo de atuação de tais residentes, e não a peculiaridades pessoais ou 

culturais. 

 Analisando-se as taxas de problemas de saúde mental, foi verificado também 

altas taxas na amostra estudada, sendo 41,3% para ansiedade e 21,6% para 

depressão. Quanto a análise comparativa, o presente estudo identificou que os 

residentes da área Clínica médica e subespecialidades clínicas apresentaram níveis 

mais altos de ansiedade que os residentes de áreas de Concentração cirúrgicas e 

níveis mais altos de depressão em comparação aos residentes das áreas de 

Concentração clínicas e de Concentração cirúrgicas. 

 A revisão realizada para o presente estudo, identificou apenas um estudo 

comparando indicadores de saúde mental para residentes de diferentes áreas de 

atuação, o qual não identificou diferenças significativas entre os grupos clínicos e 

cirúrgicos (MARIÑOS et al., 2011). Alguns aspectos metodológicos do estudo em 

questão podem ter contribuído para a diferença nos resultados, sendo o primeiro a 

utilização de um instrumento diferente para acessar sintomas depressivos e a 

segunda o pequeno número de residentes pesquisados (84), o que dificulta uma 

comparação direta. O mesmo ocorreu com estudos de comparação entre grupos de 
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residentes para indicadores de ansiedade, não tendo sido identificado estudos que 

tivessem realizado tais comparações. Nesse sentido, as comparações são limitadas 

já que o presente estudo insere-se em uma lacuna da literatura quanto a 

comparação de indicadores de saúde mental relativos à ansiedade e depressão em 

residentes médicos de diferentes áreas. 

 Cabe ainda uma ressalva quanto a identificação de maiores níveis de 

problemas de saúde mental para a área Clínica médica e subespecialidades 

clínicas, já que na amostra estudada, tais especialidades foram as que 

concentraram o maior número de residentes do sexo feminino, o qual é 

reconhecidamente mais exposto ao risco de desenvolver ansiedade e depressão 

(OLIVEIRA et al., 2013; PETERLINI et al., 2002; SEN et al., 2010). 

 Além da identificação de problemas, esse estudo teve como objetivo 

caracterizar e comparar os recursos relativos às habilidades sociais de residentes 

médicos de diferentes áreas. De maneira geral, verificou-se que os residentes 

avaliados apresentaram um repertório de habilidades sociais satisfatório. Tal dado é 

sugestivo da presença de recursos interpessoais para as interações, o que segundo 

a literatura, constitui-se em aspecto relevante para o exercício das profissões 

relativas à saúde (ANDRADE-LOPES, 2003). 

  Na análise comparativa relativas às áreas, identificou-se diferenças 

significativas entre os grupos em relação ao escore total e aos fatores 

Enfrentamento e autoafirmação com risco, Conversação e desenvoltura social e 

Auto exposição a desconhecidos e situações novas. Com relação ao escore total de 

habilidades sociais, tais diferenças apontaram para um menor repertório dos 

residentes da área Clínica médica e subespecialidades clínicas, em comparação as 

áreas de Concentração cirúrgicas e de Concentração clínicas. Verificou-se também 

diferenças significativas nos fatores 1 – Enfrentamento e autoafirmação com risco e 

4 – Auto exposição a desconhecidos e situações novas, sendo que os residentes de 

Clínica médica e subespecialidades clínicas tinham um repertório de habilidades 

sociais inferior ao dos residentes de áreas de Concentração clínicas e de 

Concentração cirúrgicas; e para o fator 3 – Conversação e desenvoltura social, os 

residentes de Clínica médica e subespecialidades clínicas apresentaram um 

repertório inferior aos de Cirurgia geral e subespecilidades cirúrgicas e de áreas de 

Concentração cirúrgicas. 



Discussão| 88 
 

 Analisando-se esse dado, verificou-se que os residentes da área Clínica 

médica e subespecialidades clínicas, embora com repertório satisfatório, referiram 

mais dificuldades quanto às habilidades sociais, em geral as de conversação, 

enfrentamento e auto exposição. Tal dado coloca em evidência dificuldades de 

repertório que podem influenciar no cotidiano da prática profissional desses 

residentes, dada as peculiaridades da atuação clínica que requer contato direto com 

pacientes e familiares. A identificação desses limites de repertório podem remeter a 

peculiaridades da amostra estudada.  

 Por outro lado, chama a atenção que os residentes da área Clínica médica e 

subespecialidades clínicas foram também aqueles que mais apresentaram 

indicadores de problemas de saúde mental, o que faz supor que menos recursos 

possam estar favorecendo tais dificuldades. Contudo, o delineamento adotado não 

permitiu relações de causalidade, assim, tal análise é bastante especulativa e, até 

onde a revisão desse estudo alcançou, não foi identificado nenhum outro estudo 

conduzido com médicos residentes que permitiria uma comparação mais ampla dos 

dados. 

 No tópico a seguir, apresentar-se-á os resultados relativos aos objetivos de 

associação entre as variáveis estudadas. 

 

 

5.3. Residentes médicos: associações entre condições de risco e recursos de 

proteção relativos à variáveis sociodemográficas, de formação acadêmica, 

organizacionais e de habilidades sociais. 

 

 

 Nesse tópico, analisar-se-á primeiramente as associações entre as condições 

de risco e os recursos de proteção relativos às variáveis sociodemográficas, de 

formação acadêmica e organizacionais e os três problemas pesquisados, seguidos 

pela análise das associações entre os burnout, ansiedade e depressão, para 

posteriormente, discutir-se as questões referentes às habilidades sociais. 

 Quanto às associações entre variáveis sociodemográficas, o presente estudo 

avaliou as associações entre sexo, idade, estado civil e condição de moradia e os 

problemas relativos à burnout, ansiedade e depressão, tendo identificado 

associações de todas as variáveis com pelo menos um dos problemas pesquisados. 
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 Não foram identificadas associações entre a variável sexo e nenhuma das 

dimensões de burnout, tal dado é semelhante às afirmativas de duas revisões sobre 

burnout em residentes médicos, sendo que uma afirmou que as relações entre 

gênero e burnout são inconclusivas (THOMAS, 2004) e outra, mais recente, que 

referiu que embora seja estabelecido que homens tendam a apresentar maiores 

níveis de despersonalização de um modo geral, tal relação não foi identificada por 

nenhum dos estudos com residentes médicos incluídos na referida revisão (PRINS 

et al., 2007a). 

 Foi constatada a associação da variável sexo e problemas de saúde mental 

(ansiedade e depressão) sendo que as mulheres apresentaram escores 

significativamente maiores que os homens para ambas as condições. Esses dados 

vão ao encontro de outros estudos da área, os quais serão relatados a seguir, com 

vistas a comparação dos resultados. 

 Sen et al. (2010) em estudo preditivo e longitudinal com 740 médicos 

residentes de diferentes especialidades, identificou que o sexo feminino apresentou 

correlação fraca, porém significativa com maiores níveis de depressão. No presente 

estudo, foi identificado um resultado semelhante, pois apesar de as médias de 

depressão para residentes do sexo feminino serem significativamente maiores, tal 

diferença se mostrou de pequeno efeito na amostra estudada. 

 Um estudo brasileiro desenvolvido em um hospital público universitário do 

estado de São Paulo, identificou médias significativamente maiores tanto para 

ansiedade quanto para depressão em residentes do sexo feminino (PETERLINI et 

al., 2002). O referido estudo trabalhou apenas com 59 médicos residentes do 

programa de clínica médica, de modo que o presente estudo, ao corroborar tal dado, 

reforçou a afirmativa de mais problemas para o sexo feminino, ao identificar 

resultados semelhantes com um maior número de residentes de diversas 

especialidades. 

 Quanto a variável estado civil, abordada por alguns estudos, a mesma 

apresentou relações com a dimensão realização pessoal, a qual foi mais alta em 

residentes com companheiro. Do mesmo modo, a variável morar com outras 

pessoas relacionou-se a um menor nível de depressão e desumanização nos 

residentes médicos pesquisados. Em relação a essas duas variáveis, pode-se supor 

que as mesmas guardam relação, visto que pessoas casadas em geral moram em 
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companhia de outras. A seguir, são discutidos os resultados de alguns estudos que 

abordaram a relação entre estado civil e burnout. 

 Em estudos brasileiro (LIMA et al., 2007) e costarriquenho (MILLÁN-

GONZÁLES; MESÉN-FAINARDI, 2009), foram identificadas maiores taxas de 

despersonalização entre os residentes solteiros, em comparação aos casados. Os 

dados do presente estudo se assemelham aos achados sobre a despersonalização, 

e ainda adotaram o mesmo tipo de delineamento e foi desenvolvido em contexto 

semelhante de país em desenvolvimento. Entretanto, divergiu dos resultados dos 

estudos relatados acima no que tange à dimensão realização pessoal, pois foram 

identificadas maiores níveis de realização pessoal entre os residentes casados, ao 

passo que nos dois referidos estudos os índices foram maiores entre os solteiros. 

 Os resultados são divergentes ainda de estudos de coorte desenvolvidos nos 

EUA (FAHRENKOPF et al., 2008; WEST et al., 2009) e transversais desenvolvidos 

na França (GALAM et al., 2013); EUA (MCNEELEY et al., 2013), os quais não 

identificaram associações significativas entre burnout e estado civil. 

 Quanto a associação entre estado civil, condição de moradia e problemas de 

saúde mental em residentes médicos, o presente estudo também identificou 

resultados divergentes aos de estudos prévios desenvolvidos com residentes dos 

EUA, sendo um transversal (SAKATA et al., 2008) e outro de coorte prospectivo 

(SEN et al., 2010), os quais não verificaram associações significativas entre 

depressão e estado civil.  

 Visto a diversidade de resultados quanto às associações entre burnout, 

ansiedade, depressão e estado civil, são necessários novos estudos que abordem 

essa relação, adotando inclusive, uma clara definição da variável, uma vez que 

morar em companhia de outras pessoas pode ser uma condição que influencia 

nessa associação.  

 Em relação as variáveis acadêmicas, foram testadas as associações entre os 

problemas pesquisados e o tipo de escola de graduação (pública ou privada); 

localização da graduação (estado de atual ou outros estados) e local de estágio de 

graduação (no hospital fonte da pesquisa ou em outros hospitais). Verificou-se 

médias significativamente menores de distanciamento emocional em residentes que 

cursaram a graduação em escolas públicas em comparação aos residentes que 

realizaram o curso médico em instituições privadas.  
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 Sobre tal dado não foram identificados estudos que abordassem a relação 

entre burnout, problemas de saúde mental e o tipo de instituição de graduação. 

Entretanto foram identificados estudos que verificaram associações significativas 

entre graduação médica estadunidense e burnout (ECKLEBERRY-HUNT et al., 

2009) e entre graduação médica estadunidense e depressão (SEN et al., 2010). Os 

achados desses estudos sugerem que variáveis culturais relativas aos modelos de 

graduação médica podem exercer influência sobre a síndrome de burnout e 

problemas de saúde mental em residentes médicos. A análise desses dados sugere 

a necessidade de mais estudos que abordem a relação entre variáveis de formação 

acadêmica na graduação e suas influências sobre burnout, ansiedade e depressão 

em residentes médicos. 

 Quanto as variáveis organizacionais estudadas, verificou-se que as condições 

organizacionais positivas e negativas avaliadas pelo instrumento ISB, o número de 

plantões regulares, a carga horária de trabalho semanal e o ano de residência 

apresentaram associações significativas com pelo menos um dos problemas 

pesquisados. 

 Em relação a presença de associações significativas entre condições 

organizacionais positivas e negativas avaliadas pelo ISB e as dimensões da 

síndrome de burnout, pode-se considerar que este foi um resultado esperado, uma 

vez que os itens que compõem essa parte do instrumento foram incluídos 

justamente por serem comumente indicados na literatura como desencadeantes ou 

moduladores de burnout (BENEVIDES-PEREIRA, 2007). Entretanto, tais condições 

não se associaram apenas às dimensões de burnout, mas também a ansiedade e 

depressão em médicos residentes, o que sugere que fatores antecedentes 

semelhantes podem estar relacionados tanto à síndrome de burnout quanto à 

problemas de saúde mental nessa população. 

 No presente estudo foram verificadas associações significativas entre o 

número de plantões regulares e a dimensão desumanização de burnout. Tais dados 

vão ao encontro de resultados de estudos prévios que identificaram que quanto 

maior o número de plantões, mais elevado era o nível de burnout (ASHKAR et al., 

2010; FONSECA et al., 2010; LÓPEZ-MORALES et al., 2007; MARIÑOS et al., 

2011) Entretanto, é importante destacar que em contraposição aos estudos prévios, 

o estudo em questão dividiu o número de plantões em dois tipos, sendo o primeiro 
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plantões regulares, ou seja, que fazem parte das atividades regulares da residência 

médica, e plantões extras (realizados como atividades adicionais às da residência). 

Tendo separado o tipo de plantões, o presente estudo identificou associações 

significativas apenas quanto ao número de plantões regulares, o que sugere que os 

diferentes tipos de plantões podem exercer influências diversas sobre o burnout e a 

saúde mental de médicos residentes. 

 De modo semelhante, a carga horária de trabalho semanal foi associada 

significativamente aos indicadores de exaustão emocional e desumanização. Tal 

dado vai ao encontro de diversos estudos da área, tal como o estudo com residentes 

suíços de áreas cirúrgicas (BUSINGER; STEFANELLI; GULLER; 2010); com 

residentes de anestesiologia dos EUA (OLIVEIRA et al., 2013); e com residentes 

médicos de diferentes especialidades e diferentes origens, franceses (GALAM et al., 

2013); mexicanos (LÓPEZ-MORALES et al., 2007) e brasileiros (ASAIAG et al., 

2010). 

 Outra variável organizacional com associações significativas com as 

dimensões de burnout foi o ano de residência, sendo que quanto maior o ano, 

maiores foram os níveis de realização pessoal. Tal dado foi concordante com alguns 

estudos e discordante de outros, de modo que a seguir, discutir-se-á os resultados 

de estudos que identificaram associações significativas entre anos de residência e 

pelo menos uma dimensão de burnout. 

 Os dados do presente estudo divergem dos de Asaiag et al. (2010), o qual 

comparou, por meio de um delineamento transversal, as médias de cada dimensão 

do MBI em residentes brasileiros de primeiro ao quinto ano de diferentes 

especialidades, tendo identificado que a dimensão realização pessoal foi mais 

elevada em residentes de primeiro ano em comparação aos de segundo ano. A 

diferença de resultados pode ser atribuída primeiramente ao menor número de 

residentes no estudo prévio (136) e às características das especialidades avaliadas 

no estudo (Clínica médica, Cirurgia geral, Pediatria, Ginecologia-obstetrícia), pois 

embora o presente estudo tenha incluído tais especialidades, as mesmas foram 

trabalhadas em grupos maiores, e englobando outros programas de residência 

médica. 

 Mariños et al. (2011) trabalharam com as mesmas especialidades de Asaiag 

et al. (2010) e identificaram que a síndrome de burnout foi mais elevada em 
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residentes de primeiro e segundo ano em comparação aos residentes de terceiro e 

quarto. Devido ao fato de o critério adotado para síndrome de burnout no estudo em 

questão ter sido a presença de alteração nas notas qualquer uma das dimensões de 

burnout, não é possível identificar em quais dimensões de deram as diferenças, 

impossibilitando a comparação pontual dos resultados do presente estudo com este. 

 West, Shanafelt e Kolars (2011) em um estudo longitudinal de amplitude 

nacional (EUA) relativo a 8360 médicos residentes de Clínica médica verificaram 

que enquanto a exaustão emocional tendeu a diminuir ao longo do tempo da 

residência médica, a despersonalização tendeu a aumentar. Devido às limitações do 

delineamento transversal, não foi possível verificar as alterações ao longo do tempo 

da residência para os médicos pesquisados pelo presente estudo, entretanto a 

análise de correlação não identificou associações significativas entre escores de 

exaustão emocional, despersonalização e anos de residência. 

 Os dados do presente estudo vão ao encontro do estudo transversal realizado 

por Prins et al. (2007b) relativo a 158 residentes médicos holandeses de 18 

especialidades, o qual identificou correlações positivas e significativas entre 

realização pessoal e anos de residência, sendo que quanto mais adiantado no 

programa de residência (maior ano), maior foi o escore de realização pessoal. Uma 

possível explicação para esse dado é que ao se adiantar na formação da 

especialidade almejada, o médico residente já se apropriou de mais conteúdos e 

práticas, podendo assim, perceber seu trabalho como mais importante, além de 

experimentar a satisfação de estar perto de concluir a fase de treinamento e tornar-

se um especialista. 

 Quanto ao objetivo de verificar a associação entre os três problemas 

pesquisados, constatou-se associações positivas entre ansiedade e depressão e de 

tais indicadores com as dimensões exaustão emocional, distanciamento emocional e 

desumanização e associações negativas com realização pessoal. Desse modo, 

assim como na literatura analisada, no presente estudo, problemas relacionados a 

síndrome de burnout apresentaram-se associados a problemas de saúde mental em 

residentes médicos (MARIÑOS et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2013; ROSEN et al., 

2006; SHANAFELT et al., 2002). 

 Tais dados são importantes por demonstrarem que além dos prejuízos 

relacionados à própria síndrome, o burnout pode estar associado a outros problemas 

de saúde mental, como a ansiedade e a depressão. Esse conjunto de dificuldades 
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faz pensar nas consequências disso para os residentes e para a sua clientela, visto 

que tais problemas foram associados a prejuízos como aumento do autorrelato de 

erros (FAHRENKOPF et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2013; PRINS et al., 2009; SEN 

et al., 2010; WEST et al., 2009); pensamentos suicidas (SEN et al., 2010; VAN DER 

HEIDJEN et al., 2008);  piora na relação médico-paciente (SHANAFELT et al., 2002), 

o que configura os residentes médicos como um grupo de risco exposto a condições 

múltiplas de problemas. 

 Além da associação entre os três problemas, teve-se como objetivo a 

identificação da relação dos mesmos com uma variável de recurso, definida nesse 

estudo como as habilidades sociais, enquanto um possível fator de proteção para os 

problemas pesquisados.  

Analisando-se as discrepâncias relativas aos valores médios de habilidades 

sociais apresentados pelos residentes, pode-se pensar em diferentes repertórios 

presentes na amostra estudada.  Sobre esse dado, foram identificadas médias 

significativamente maiores de habilidades sociais em residentes sem burnout, 

ansiedade e depressão; em comparação às médias dos residentes que 

apresentaram tais problemas, sendo que essas diferenças foram de médio efeito. 

Verificou-se ainda a presença de correlações negativas significativas entre 

habilidades sociais e todos os problemas pesquisados, o que é sugestivo de que as 

mesmas constituem-se em um recurso de proteção. 

 Considerando que não foi identificado nenhum estudo sobre o papel das 

habilidades sociais para a saúde mental de residentes médicos, o presente estudo 

se insere em uma lacuna da literatura sobre os fatores de proteção para burnout e 

saúde mental para essa população. De forma a se aproximar das questões relativas 

à área de atuação, discutir-se-á tais dados à luz de estudos desenvolvidos com 

graduandos de medicina. 

 Em estudo com graduandos de medicina de uma universidade pública 

brasileira, Furtado, Falcone e Clark (2003) identificaram que escores mais baixos de 

habilidades sociais estavam relacionados a presença de mais estresse em 

acadêmicos de medicina. Embora o estudo não tenha sido desenvolvido com 

residentes médicos, o mesmo é relevante para a comparação, pois aborda uma 

população bastante próxima da acessada pelo presente estudo, o que nos permite 

dizer que os resultados do presente estudo são comparáveis e semelhantes aos do 
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estudo referido. Com base na literatura, considera-se que a cronificação dos 

processos de estresse pode levar ao burnout (BENEVIDES-PEREIRA, 2004), de 

modo semelhante, pode-se pensar que as habilidades sociais ao protegerem os 

estudantes do desenvolvimento de estresse, podem estar protegendo-os também do 

desenvolvimento da síndrome de burnout. 

 Outro estudo brasileiro com 167 graduandos de medicina avaliou as 

diferenças entre as médias de habilidades sociais para alunos com e sem 

sonolência diurna, tendo identificado médias significativamente mais baixas de 

habilidades sociais nos estudantes com sonolência diurna (KLOSTER et al., 2013). 

Estudos com residentes médicos demonstraram associações de distúrbios do sono 

com ansiedade e depressão (LORÍA-CASTELLANOS; ROCHA-LUNA; MÁRQUEZ-

ÁVILA, 2010), e também com burnout (ASAIAG et al., 2010). Embora o estudo de 

Kloster et al. (2013) com acadêmicos de medicina não tenha avaliado os mesmos 

problemas pesquisados por esse estudo, pode-se pensar ainda que de forma 

especulativa, que as médias mais baixas de habilidades sociais em estudantes com 

sonolência diurna, podem estar associadas também a outros problemas desses 

estudantes. 

Os dados do presente estudo conduzido com residentes médicos referendam 

a identificação das habilidades sociais enquanto um fator de proteção no curso do 

desenvolvimento humano (CECCONELLO; KOLLER, 2000) e o conhecimento de 

que quanto menos frequentes são as habilidades sociais, maior é o estresse e 

outros problemas de ordem psicológica (BOLSONI-SILVA et al., 2010; FURTADO; 

FALCONE; CLARK, 2003).  

 A presença de maiores escores de habilidades sociais em residentes sem 

problemas de burnout e saúde mental, bem como de correlações negativas entre os 

escores de habilidades sociais e os problemas estudados, colocam em foco a 

relevância na formação profissional do desenvolvimento de habilidades 

interpessoais que favoreçam o exercício da profissão, sendo que diante da escassez 

de estudos na área, novas pesquisas são necessárias para elucidar melhor tais 

relações. 
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 Com base na literatura, analisar-se-á alguns aspectos que de maneira direta 

ou indireta, podem ser relacionados as habilidades sociais enquanto recursos de 

proteção. 

 Aspectos da relação com supervisores, tais como a frequência de feedbacks 

(RIPP et al.,2011) e o suporte (PRINS et al., 2007c), tem sido identificados como 

importantes fatores de influência sobre a síndrome de burnout em residentes 

médicos. Embora tal relação não tenha sido foco de análise no presente estudo, 

pode-se pensar que algumas habilidades sociais identificadas no Fator 1 – 

Enfrentamento e autoafirmação com risco e Fator 3 – Conversação e desenvoltura 

social contribuem para uma melhor relação com a chefia, uma vez que ambos os 

fatores possuem itens que envolvem contextos nos quais são demandadas 

habilidades para lidar com autoridades.  

 Beckman e Frankel (2003) identificaram que a comunicação adequada pode 

favorecer a atuação profissional do médico em diversas situações, tais como a 

condução de tratamentos, a identificação diagnóstica e a adesão dos pacientes. 

Embora no presente estudo não tenha sido estudada a relação médico-paciente, 

pode-se pensar que as habilidades sociais envolvidas nos fatores 2 – Autoafirmação 

na expressão de sentimento positivo e 3 – Conversação e desenvoltura social 

englobam uma série de habilidades relacionadas à comunicação, as quais podem 

auxiliar o médico residente nesse aspecto, tal como detalhado a seguir.  

  Entre as habilidades presentes na avaliação de tais fatores estão as de 

agradecer e realizar elogios, as quais podem ser úteis para a manutenção de 

comportamentos e condutas adequadas por parte dos pacientes, contribuindo assim 

para uma maior adesão ao tratamento. As habilidades de participar, manter e 

encerrar conversação podem auxiliar na realização de consultas e interações com 

pacientes em geral; bem como as habilidades sociais de fazer perguntas, as quais 

podem auxiliar na identificação diagnóstica, bem como no acompanhamento de 

tratamentos. 

 Prins et al. (2008) verificaram que médicos residentes que relataram ter 

relações recíprocas com seus supervisores e com a equipe de enfermagem 

apresentaram menores níveis de burnout em comparação àqueles que relataram se 

sentir mais ou menos beneficiados em tais relações. Aqui, novamente cabe destacar 



Discussão| 97 
 

que o presente estudo não realizou uma avaliação sobre a reciprocidade nas 

relações de trabalho, bem como limitou-se a avaliação de habilidades sociais, não 

estendendo seus resultados à avaliação de competências. Entretanto, considerando 

que as habilidades sociais favorecem a competência social, a qual envolve a 

ponderação sobre consequências imediatas e de médio e longo prazo, incluindo a 

reciprocidade positiva, como destacam Del Prette e Del Prette (2010), pode-se 

pensar que de modo indireto (através do favorecimento da competência social), um 

repertório de habilidades sociais satisfatórias pode contribuir para relações 

recíprocas no ambiente de trabalho, as quais foram identificadas pelo estudo de 

Prins et al. (2008) enquanto um fator de proteção para burnout em médicos 

residentes. 

 Sakata et al. (2008), em estudo com residentes japoneses, verificaram que o 

desequilíbrio na relação entre esforço e recompensa na residência médica, 

associou-se a mais indicadores de depressão. Entre as habilidades sociais avaliadas 

pelo presente estudo, estão as de autoafirmação e defesa dos direitos, as quais 

podem auxiliar o médico residente a conquistar relações mais equilibradas e justas 

dentro do seu ambiente de trabalho, embora tal relação não tenha sido objeto de 

avaliação específica por esse estudo. 

 A seguir, na sessão de conclusões, apresentar-se-á o modo como o presente 

estudo atendeu aos objetivos propostos, bem como realizar-se-á uma análise sobre 

as contribuições e os limites do mesmo. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 O presente estudo teve como objetivo geral comparar e verificar as possíveis 

associações entre as manifestações de burnout, os indicadores de ansiedade, 

depressão e as habilidades sociais apresentadas por residentes médicos de 

diferentes áreas de atuação. 

 Quanto ao objetivo de comparação, foram constatados níveis mais elevados 

de desumanização em residentes da área Cirurgia geral e subespecialidades 

cirúrgicas em comparação aos de áreas de Concentração clínicas e de 

Concentração cirúrgicas; médias mais elevadas de ansiedade em residentes de 

Clínica médica e subespecialidades clínicas em comparação aos residentes de 

áreas de Concentração cirúrgicas e médias mais altas de depressão para em 

residentes de Clínica médica e subespecialidades clínicas em comparação aos de 

áreas de Concentração clínicas e de Concentração cirúrgicas.  

Verificou-se que ao realizar a subdivisão das áreas clínicas e cirúrgicas em 

especialidades, isto contribuiu para ampliar a compreensão sobre os tipos de áreas 

de atuação que estão mais expostas a riscos de desenvolver problemas de burnout 

e saúde mental, uma vez que as áreas apresentaram diferenças entre si. O mesmo 

pode ser verificado quanto a comparação dos recursos relativos ao repertório de 

habilidades sociais, sendo que com relação ao escore total foram verificadas médias 

mais altas por parte dos residentes das áreas de Concentração clínicas e de 

Concentração cirúrgicas, em comparação aos de Clínica médica e 

subespecialidades clínicas. 

 Quanto ao objetivo de associação, o presente estudo teve como hipótese 

norteadora que no exercício profissional dos médicos residentes, a presença de 

manifestações de burnout, ansiedade e depressão podem estar associadas 

negativamente à presença de habilidades sociais, as quais podem atuar como um 

recurso de proteção para tais condições. Diante dos resultados obtidos, considera-

se que tal hipótese foi confirmada para a amostra avaliada, visto que as médias de 

habilidades sociais do escore total, bem como em todos os fatores apresentaram 

correlações negativas e significativas com todos os problemas avaliados por esse 

estudo, bem como, residentes com indicadores de problemas tiveram médias 
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significativamente mais baixas de habilidades sociais em comparação aos 

residentes sem a presença de tais indicadores. 

 Foram verificadas ainda associações positivas entre os três problemas 

pesquisados, bem como associações significativas dos mesmos com variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, estado civil e condição de moradia); de formação 

acadêmica (tipo de escola de graduação médica) e organizacionais (condições 

organizacionais positivas e negativas do ISB, número de plantões regulares, carga 

horária de trabalho semanal e ano de residência). 

 Frente a tais achados, alguns desdobramentos do presente estudo podem ser 

assinalados para a prática e para a pesquisa.  

 Quanto a prática ou aplicação, destacam-se como desdobramentos os 

seguintes pontos: a) a relevância de habilidades interpessoais na formação de 

profissionais da área médica, de modo a auxiliar no exercício da profissão e a 

protege-los diante das condições de adversidade; b) frente as altas taxas de 

problemas identificados, destaca-se a necessidade do investimento em programas 

de intervenção que focalizem o desenvolvimento de habilidades que favoreçam o 

lidar com as demandas da profissão; c) o reconhecimento da necessidade de se 

fornecer espaços institucionais de ajuda a médicos residentes que já estão 

enfrentando problemas de saúde mental; d) a necessidade de atenção às condições 

organizacionais, tais como carga horária, o número de plantões, as quais 

mostraram-se associadas ao burnout e problemas de saúde mental em residentes 

médicos.  

 Em relação à pesquisa, apontam-se algumas questões centrais para estudos 

futuros: a) o desenvolvimento de estudos que avaliem as variáveis organizacionais e 

interpessoais por outras medidas que não as de autorrelato, incluindo por exemplo, 

avaliações de supervisores; b) a inclusão da avaliação de condições organizacionais 

mais específicas, tais como relação com a chefia; burocracia e autonomia; c)  

estudos que avaliem não só as habilidades, mas também as competências 

interpessoais dos residentes médicos; c) estudos que comparem as 

subespecialidades identificadas como mais críticas, por exemplo, por terem altas 

taxas de óbito; d) estudos com profissionais de saúde diversos e que atuem em 

outros níveis de atenção que não a terciária; e e) estudos longitudinais que 

verifiquem o papel do tempo na continuidade ou superação dos problemas. 
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 Limites e contribuições do estudo 

 

 

 Considera-se como um primeiro limite desse estudo, o delineamento 

transversal, o qual embora traga contribuições importantes não permitiu avaliar a 

continuidade ou superação dos problemas estudados, sendo que os resultados 

obtidos refletem um recorte de um momento específico e as associações entre as 

variáveis analisadas. 

 Outra limitação do estudo foi sua realização em um único centro de residência 

médica, o que dificulta a generalização dos dados. E como terceira limitação, 

destaca-se a utilização de instrumentos de autorrelato, o que, se por um lado traz 

maior segurança em relação ao sigilo e anonimato para o participante, não permitiu 

um diagnóstico dos problemas, mas apenas a avaliação da presença de indicadores 

sugestivos dos mesmos. 

 Em relação às contribuições do presente estudo, destaca-se que o mesmo 

trabalhou com dois critérios para a avaliação de burnout em uma mesma amostra, o 

que evidenciou as implicações da adoção de diferentes critérios pelos estudos ao 

avaliar a síndrome, enfatizando assim a necessidade de uma conceituação mais 

homogênea para burnout.  

 Outra contribuição foi a abordagem de burnout, depressão e ansiedade em 

uma mesma amostra de 305 residentes médicos de 41 diferentes especialidades, 

inserindo-se em uma lacuna da literatura, quanto a abrangência das áreas, 

demonstrando a forte associação entre os três problemas, independentemente da 

área de atuação. 

 Quanto as áreas de atuação, considera-se que a subdivisão nas duas 

grandes áreas clássicas, clínicas e cirúrgicas trouxe contribuições importantes para 

uma melhor compreensão sobre os dados obtidos com amostras específicas, que 

estão mais expostas a determinadas condições e riscos. 

  Destacam-se também como contribuições, a investigação de fatores de risco 

e proteção, incluindo variáveis sociodemográficas, de formação acadêmica, 

organizacionais e principalmente relativas às habilidades sociais; abrangendo assim, 
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múltiplas esferas relacionadas à saúde mental de médicos residentes, o que se 

constitui em uma lacuna na literatura. 

 A investigação de habilidades sociais enquanto fator de proteção é uma das 

principais contribuições do estudo, já que não foram identificados outros trabalhos 

que abordassem tal variável relacionando-se à saúde mental de médicos residentes. 

Como destacado anteriormente, as habilidades sociais atuaram como fator de 

proteção para burnout, ansiedade e depressão na amostra de residentes estudada, 

o que sugere a necessidade de um maior investimento no desenvolvimento de 

competências interpessoais na formação médica, já que estas parecem protegê-los 

de problemas de saúde mental, podendo auxiliá-los no exercício de sua profissão. 

 Conclui-se, deste modo, que o presente estudo contribuiu para a 

sistematização de dados que podem auxiliar na proposição de medidas preventivas 

quanto à saúde mental de residentes médicos, em especial no que se refere ao 

burnout, depressão e ansiedade. 
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1 Título anterior do estudo, o qual foi alterado após a realização do Exame Geral de Qualificação 

Assinatura 

Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

Estamos interessados em estudar como situações de estresse no trabalho podem influenciar na saúde 

mental dos profissionais de saúde. No caso dos médicos, sabe-se que a residência médica é um período no qual o 

profissional que está sob treinamento, enfrenta muitos desafios tais como longas jornadas de trabalho, tarefas 

complexas, alta responsabilidade sobre si e sobre outros, fadiga e privação de sono, o que pode estar associado 

ao estresse no trabalho, definido como síndrome de burnout e ao de risco para o desenvolvimento de eventuais 

problemas de saúde mental, como a depressão. Por outro lado sabe-se que algumas condições pessoais e do 

ambiente de trabalho podem proteger as pessoas do desenvolvimento dessas dificuldades. 

Nesse estudo pretendemos verificar as possíveis associações entre os fatores de risco, manifestações de 

burnout e indicadores de depressão e os fatores de proteção relacionados às habilidades sociais, apresentadas por 

residentes médicos das áreas clínicas e cirúrgicas do HCFMRP-USP. Justifica-se tal estudo pela relevância da 

identificação de fatores de risco e de proteção para problemas de saúde mental de residentes médicos, o que 

poderá favorecer a prevenção em saúde mental, ressaltando-se assim a aplicabilidade dos dados.  

Pedimos a sua colaboração no sentido de participar, de modo voluntário, deste estudo. Caso você 

concorde vamos precisar de um encontro, de cerca de 30 minutos, no qual você irá preencher três instrumentos, 

tipo questionário e escalas, validados para o Brasil, que avaliam respectivamente: burnout, depressão, ansiedade 

e habilidades sociais. Os instrumentos serão auto-aplicados em local e horário convenientes para você e para a 

instituição na qual trabalha.  

Essas atividades não trazem riscos nem exposição. Você não será identificado. Tomaremos todos os 

cuidados para garantir o sigilo das informações. Os resultados individuais não serão divulgados, a não ser para 

você mesmo, por solicitação direta. Não haverá qualquer tipo de despesas com as atividades ou material. A 

qualquer momento poderá desistir da participação neste estudo, sem nenhum constrangimento ou ônus, devendo 

apenas devolver os instrumentos que lhe foram concedidos, estando estes incompletos ou sem preencher. 

Informamos que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP está isento de qualquer 

responsabilidade sobre o estudo, que está sendo desenvolvido como um trabalho de pós graduação. 

Esta é uma atividade de pesquisa, não é um atendimento psicológico. Mas caso você tenha interesse, 

poderemos conversar sobre os seus dados. Coloco-nos à disposição para maiores esclarecimentos.  

Ribeirão Preto, _______ de _____________ de ________ 

 
Karina Pereira Lima                                         Prof.ª Dr.ª Sonia Regina Loureiro 
Psicóloga             Psicóloga e Orientadora 
Telefone:16-XXXX-XXXX           Telefone: 16-XXXX.XXXX 
e-mail: kpl@usp.br                               e-mail: srlourei@fmrp.usp.br 

 

AUTORIZAÇÃO: 
Tendo recebido informações sobre o projeto de pesquisa “Cuida de quem cuida, associações entre burnout, 
depressão e habilidades sociais em residentes médicos” 1, eu ______________________________________,   
RG ___________________, me disponho a participar da pesquisa.                             

      Ribeirão Preto, ______ de ____________ de ______. 

                                                   _________________________________ 
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Apêndice B – Questionário relativo a dados sociodemográficos e às atividades 

profissionais 

 

1) Nome (opcional) _____________________________________________________ 

2) Data de nascimento ____/____/_______ 

3) Gênero:   (   ) Masculino     (   )Feminino 

4)Estado civil: (   ) Solteiro  (   ) Casado  ou em união estável  (   ) Divorciado  (   ) Viúvo 

5) Filhos: (   ) Sim, quantos? ____     (   ) Não 

6) Com quem reside: _____________________________________________________ 

7) Faculdade em que concluiu a graduação: __________________________________ 

8) Realizou estágio no HCFMRP durante a graduação? (    ) Sim   (    ) Não 

9) Programa de residência atual: ____________________________________________ 

10) Ano de residência: _____ Programa de acesso direto (   ) Sim  (   ) Não   Duração do 

programa anterior _____ (anos) 

11) Plantões regulares da residência (   ) Sim (   ) Não 

12) Número de plantões da residência por mês: _____ 

14) Plantões extras aos da residência (   ) Sim  (   ) Não 

15) Número de plantões extras por mês: _______ 

17) Carga horária de trabalho semanal dedicada apenas as atividades da residência ______ 

18) Carga horária de trabalho semanal incluindo todas as atividades profissionais _______ 
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Apêndice C – E-mail de divulgação do estudo 

 

 

Prezado residente, 

 

Estamos divulgando uma pesquisa que tem como objetivo estudar o impacto de 

condições estressantes relacionadas à residência médica sobre os profissionais em 

treinamento. 

A pesquisa está sendo desenvolvida por uma aluna da PG Saúde Mental - FMRP - 

USP e caso haja interesse em participar, deve-se entrar em contato direto com a 

mesma por e-mail ou telefone, disponibilizados abaixo. 

 

 

Projeto: "Cuidar de quem cuida: associações entre burnout, depressão e habilidades 

sociais em residentes médicos" 

Pesquisadora: Karina Pereira Lima - aluna de mestrado PG Saúde Mental - FMRP - 

USP 

Orientadora: Profa. Dra. Sonia Regina Loureiro 

 

Contatos: kpl@usp.br ou (16) XXXX-XXXX 

 

Atenciosamente, 

 

--  

Karina Pereira Lima 

Psicóloga  

Mestranda em Saúde Mental - FMRP USP 
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Anexo A – Ofício de autorização do comitê de ética e pesquisa 

 

 

 

 


