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Na formação profissional dos cursos de graduação em enfermagem, há situações que podem ser 

avaliadas como desgastantes pelos estudantes. Se não forem utilizadas estratégias efetivas para o seu 

enfrentamento, o estresse mantém-se e pode levar ao Burnout. Contudo, a Personalidade Hardiness 

consiste em um conjunto de características que permitem resistência ao estresse, o que se opõem a 

ocorrência do Burnout. Ainda, algumas características sociodemográficas e acadêmicas podem 

contribuir para o Hardiness e, assim, reduzir a possibilidade de ocorrência do Burnout. Nesse sentido, 

verificou-se as relações entre as características sociodemográficas e acadêmicas, a Síndrome de 

Burnout e a Personalidade Hardiness nos discentes de enfermagem de três universidades brasileiras.  

Essa pesquisa faz parte de um projeto em andamento, cuja coleta e análise parcial dos dados foram 

realizadas em 2011 e 2012. Trata-se de uma investigação analítica, transversal e quantitativa. Para 

coleta dos dados, foram utilizados um Formulário para caracterização sociodemográfica e acadêmica 

dos discentes, o Maslach Burnout Inventory- Student Survey (MBI-SS) e a Escala de Hardiness (EH). 

Para organização e análise dos dados, criou-se um banco de dados no programa Excel (Office 2007) e 

utilizado o programa Statistical Analisys System e Statistica. As variáveis qualitativas foram 

apresentadas em valores absolutos(n) e percentuais (%) e as quantitativas em medidas descritivas 

(valores mínimos e máximos, média e desvio padrão). Para análise da consistência interna dos 

instrumentos, utilizou-se o Coeficiente Alfa de Cronbach. Aplicou-se testes de comparação de grupos 

para análise das associações e comparações entre as variáveis de interesse e os testes foram 

selecionados segundo o tipo de variável envolvida. Valores de p<0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes, com intervalo de confiança de 95%. Observou-se o predomínio de 

discentes do sexo feminino (84,21%), na faixa etária entre 20 e 24 anos (47,37%), solteiros (74,39%), 

sem filhos (81,05%) e que residem com a família (75,57%). Quanto às subescalas do MBI-SS, 

verificou-se que 64,04% dos discentes apresentaram alto nível de Exaustão Emocional, 35,79% alto 

nível de Despersonalização e 87,72% baixo nível de Eficácia Profissional. Na associação dessas 

subescalas, 24,74% apresentaram Burnout. Sobre os domínios da EH, observou-se 48,77% da 

população com alto nível de Controle, 61,40% com alto nível de Compromisso e 35,44% com alto 

nível de Desafio. Ao associar esses domínios, evidenciou-se 21,93% dos estudantes com 

Personalidade Hardiness. Houve diferença estatisticamente significativa (p=0,033) entre a ocorrência 

do Burnout e da Personalidade Hardiness nos discentes de enfermagem, sendo que dos 125 (100%) 

estudantes com Personalidade Hardiness, 68% (n=85) não estavam em Burnout. A ocorrência, tanto 

do Burnout, quanto do Hardiness, foi maior entre discentes do sexo feminino, solteiros, sem filhos, na 

faixa etária entre 20 e 24 anos, que não praticam Esportes, não possuem bolsa Acadêmica, estão 

matriculados no primeiro semestre, cursam 10 disciplinas, estão Satisfeitos com o curso e não 

pensaram em desistir do curso. Confirma-se o Hardiness como um conjunto de características que 

permite resistência ao estresse, e, portanto, opõe-se a ocorrência do Burnout entre os discentes de 

enfermagem. O contexto acadêmico contribui, tanto para desfechos negativos do estresse, como o 

Burnout, quanto para fortalecer as características da Personalidade Hardiness. Portanto, a forma com 

que o estudante interpreta o contexto acadêmico poderá definir os desfechos relacionados ao estresse.  
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ABSTRACT 
In professional training of the nursing degree courses, there are situations which may be evaluated as 

stressful by students. If effective strategies are not used for coping with these situations, the stress 

remains and can lead to Burnout. However, Hardiness Personality is a set of features that allow 

resistance to stress, what is opposed to Burnout occurrence. In this process, some sociodemographic 

and academic characteristics can contribute to Hardiness and, thus, reduce the possibility of Burnout 

occurrence. In this sense, we verified the relationships among sociodemographic and academic 

characteristics, Burnout Syndrome and Personality Hardiness in nursing students of three Brazilian 

universities. This research is part of an ongoing project whose collection and partial data analysis were 

performed between 2011 and 2012. It is an analytical, cross-sectional and quantitative research. For 

data collection, we used the following instruments: Form to sociodemographic and academic 

characterization of students, Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) and Hardiness 

Scale (EH). For analysis and organization of information, we built a database in an electronic 

spreadsheet in Excel (Office 2007) and used the Statistical Analysis System and Statistica. The 

qualitative variables were presented through absolute (n) and percentile(%) values and quantitative 

variables through  descriptive measures: minimum and maximum values, mean and standard 

deviation. Cronbach alpha was used to analyze instruments internal consistency. We applied groups 

comparison tests to analyze the associations and comparisons among interest variables and tests were 

selected according to type of each variable involved. p values <0,05 were considered statistically 

significant, with a confidence interval of 95%.  There was predominance of students who are female 

(84.21%), with age between 20 and 24 years (47.37%), single (74.39%), without children (81.05%) 

and who live with family (75.57%). Concerning to MBI-SS’ subscales, we verified that 64.04% of 

students showed a high level of Emotional Exhaustion, 35.79% high level of Cynicism and 87.72% 

low level of Professional Efficacy. Associating these subscales, 24.74% (n = 141) of participants 

presented Burnout. Regarding to HS’ domains, we observed 48.77% of population with  high level of 

Control, 61.40% high level of Commitment and 35.44% high level of Challenge.  In these domains 

association, we evidenced 21.93% (n = 125) of students with Hardiness Personality. There was a 

statistically significant difference between Hardiness Personality and Burnout (p = 0.033) occurrence 

among nursing students, being that 68.00% (n = 85) of Hardy students were not in Burnout. The 

occurrence, both of Burnout, as of Hardiness, was higher among students who are female, unmarried, 

without children, aged between 20 and 24 years, do not perform sports, without academic scholarship, 

enrolled in first semester, attending 10 disciplines, as well as among those who are satisfied to the 

course and did not think about drop it. We confirmed Hardiness as a set of features that allow stress 

resistance and, therefore, it is opposed to Burnout occurrence among nursing students. The 

sociodemographic and academic context contributes both to negative stress outcomes, like Burnout, as 

for strengthening of hardiness personality characteristics. Therefore, the manner in which student 

interprets the academic context may be define the outcomes related to stress. 

 

Key-words: Nursing; Nursing Students; Hardiness; Burnout Syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A terceira Revolução Industrial, juntamente com a globalização, trouxeram como 

desdobramentos, as novas tecnologias e as modificações na organização do trabalho, em 

especial no trabalho em saúde (FARIAS e ZEITOUNE, 2007). No setor de saúde, tem-se 

observado, como fatores decorrentes dessas modificações, o aumento do volume de 

conhecimentos e informações disponíveis, a rapidez das transformações, o acirramento da 

competição devido às exigências por capacitação profissional e à maximização de lucros. Por 

consequência, há repercussões na qualidade das atividades desenvolvidas pelos profissionais 

de saúde e nas suas condições de vida e trabalho, o que exige reflexões (GUIMARÃES e 

RUBITS, 1999; FARIAS e ZEITOUNE, 2007). 

Da mesma forma, nas atividades de formação profissional dos cursos de graduação, há 

situações que podem ser avaliadas como desgastantes pelos estudantes. Nesse sentido, 

destacam-se os cursos de graduação em enfermagem, etapa da carreira profissional em que o 

discente se depara com situações desafiadoras que interferem no processo de aprendizado e 

nas condições de saúde do mesmo (JONES, 1988; FARAH, 2001; COSTA e POLAK, 2009). 

 Segundo Farah (2001), o processo de ensino-aprendizado na Enfermagem pode 

apresentar um caráter ameaçador ou desafiador para os estudantes, pois o erro inerente a esse 

processo implica em prejuízo a uma terceira pessoa. Além disso, visto que a formação 

profissional está voltada ao atendimento de seres humanos, é necessário ao acadêmico um 

período de adaptação a condições específicas, tais como: o contato íntimo com a dor, o 

sofrimento do outro, o atendimento a pacientes em fase terminal, a intimidade corporal, entre 

outras características (JORGE, 1996). Ainda, esses indivíduos defrontam-se, muitas vezes, 

com os sentimentos oriundos do seu desempenho e habilidades. Diante disso, observa-se que 

os discentes de enfermagem estão expostos aos estressores da formação acadêmica e da 

própria profissão, o que pode levá-los ao estresse. 

O conceito de estresse, nas ciências biológicas, foi desenvolvido por Hans Selye, no 

século XX, com destaque às manifestações neuroendócrinas que ocorrem no indivíduo frente 

aos estímulos internos ou externos. Com base nos estudos de Claude Bernard e Walter 

Cannon sobre a homeostase orgânica, Selye definiu estresse como uma reação do organismo 

a qualquer estímulo (SELYE, 1959). 

O estresse também é conceituado a partir do modelo interacionista que considera a 

interação entre o ambiente e a pessoa ou o grupo como responsáveis e atuantes no processo 

de estresse (LAZARUS e FOLKMAN, 1984). Nesse modelo, define-se estresse como
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qualquer estímulo que demande do ambiente externo ou interno e que taxe ou exceda a 

capacidade de adaptação de um indivíduo ou sistema social (LAZARUS e FOLKMAN, 

1984). Para o ambiente universitário, estresse pode ser definido como reações físicas e 

emocionais que ocorrem quando as exigências curriculares ultrapassam as capacidades, os 

recursos ou as necessidades do estudante (BASSO MUSSO et al., 2008). 

Ainda, destaca-se que, segundo o modelo interacionista, acontece uma avaliação 

cognitiva, entendida como um processo mental de localizar o evento ou situação em uma série 

de categorias avaliativas que são relacionadas ao significado de bem-estar da pessoa (GUIDO, 

2003). Nesse processo, inicialmente, o indivíduo identifica as demandas de uma situação e 

define o significado do evento (avaliação primária). Se o evento for definido como uma 

ameaça ou desafio, ocorre a reação de estresse e serão verificadas as possibilidades de 

estratégias de enfrentamento e/ou adaptação ao estressor (avaliação secundária) (LAZARUS e 

FOLKMAN, 1984; GUIDO, 2003). 

Caso não haja sucesso no uso dessas estratégias e o estressor permaneça, o estresse se 

mantém e pode ocorrer a Síndrome de Burnout (SB) (CAMPOS, 2005). De maneira geral, a 

maioria dos autores está de acordo que essa Síndrome é característica do meio laboral, vista 

como um processo que se dá em resposta à cronificação do estresse, com possíveis 

consequências negativas, tanto em nível individual, como profissional, familiar e social 

(BENEVIDES-PEREIRA, 2003). 

A Síndrome de Burnout em estudantes constitui-se de três dimensões: Exaustão 

Emocional, caracterizada pelo sentimento de estar exausto em virtude das exigências do 

estudo; Descrença, entendida como o desenvolvimento de uma atitude cínica e distanciada 

com relação ao estudo; e Ineficácia Profissional, caracterizada pela percepção de estarem 

sendo incompetentes como estudantes (CARLOTTO; NAKAMURA e CÂMARA, 2006). 

Contudo, estudos têm apontado baixo estresse em indivíduos de diferentes profissões 

(FONTANA e SIQUEIRA, 2009; DEHAN; DAL PAI e AZZOLIN, 2011), o que, por 

conseguinte, opõem-se a ocorrência do Burnout. 

Dessa forma, os traços de personalidade têm sido estudados para identificar pessoas 

que podem ter maior risco para o desenvolvimento de estresse ou que sejam refratárias ao 

mesmo. Nesse sentido, destacam-se as pesquisas sobre Hardiness, cujo conceito começou a 

ser investigado na década de 70 e foi definido pela presença de características que permitem 

resistência ao estresse (KOBASA, 1979). 

 Nesse contexto, Hardiness é conceituado como coragem existencial, de seguir 

adiante, de encarar a vida, que estrutura o modo de pensar sobre a interação com o mundo e 
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promove a motivação para fazer as coisas difíceis (MADDI, 2002). Ainda, Hardiness é a 

capacidade das pessoas em interpretar os estressores como um desafio, o que permite o 

desenvolvimento de experiências que possibilitam o crescimento. Assim, Hardiness é 

definido como a Personalidade de resistência ao estresse (VIEIRA, 2007). 

Os indivíduos Hardy apresentam como características: a crença de poder controlar ou 

influenciar os eventos de sua experiência, a habilidade de sentir-se completamente envolvido 

ou comprometido nas atividades de sua vida e a antecipação da mudança como um desafio 

excitante para o crescimento pessoal. Esses conceitos englobam respectivamente os 

domínios: Controle, Compromisso e Desafio, os quais caracterizam a Personalidade 

Hardiness (KOBASA, 1979). 

Além disso, esses indivíduos apresentam uma personalidade que aumenta o 

desempenho, a conduta, moral, a força e a saúde, atuando, assim, como um indicador negativo 

do estresse, consequentemente, um indicador positivo para a saúde (MALLAR e CAPITÃO, 

2004). Nesse sentido, estudos demonstram que a Personalidade Resistente é um preditor 

significativo de saúde e que pessoas com alto Hardiness têm uma percepção reduzida do 

estresse e mencionam menos doenças relacionadas a ele (MALLAR e CAPITÃO, 2004; 

VIEIRA, 2007; SERRANO, 2009) 

Sobre a construção do conhecimento que sustenta essa temática, em revisão de 

narrativa da literatura realizada no banco de teses e dissertações da Capes, verificou-se que a 

produção científica na área de enfermagem sobre Burnout e Hardiness tem aumentado nos 

últimos anos e centra-se na observação e descrição desses fenômenos, com abordagem 

quantitativa, recorte transversal e aplicação do MBI-HSS entre os profissionais de 

enfermagem. Portanto, como lacuna na produção científica sobre a temática, evidencia-se a 

realização de pesquisas analíticas, de caráter experimental e(ou) longitudinal e entre outras 

populações, como estudantes e docentes de enfermagem. Ainda, destaca-se que não foi 

encontrado estudo produzido na área de enfermagem que abordasse conjuntamente o Burnout 

e o Hardiness, não sendo, portanto, descritas as relações entre esses fenômenos (ARTIGO 2). 

Em revisão integrativa, verificou-se que os estudantes da área da saúde estão expostos aos 

estressores da formação e que apresentam média e alta Exaustão Emocional, destacando o 

caráter desgastante da formação em enfermagem (ARTIGO 1). 

  Com base nisso e na possibilidade de as situações dos ambientes assistencial e 

educacional dos cursos de graduação em enfermagem serem avaliadas como estressoras pelos 

acadêmicos, podendo levar a ocorrência do Burnout e tendo em vista a proposição de a 
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Personalidade Hardiness se opor a tais situações, pergunta-se: A Síndrome de Burnout ocorre 

entre esses indivíduos? Existem discentes de enfermagem com Personalidade Hardiness nas 

instituições envolvidas nesse estudo? Há relações entre Hardiness e a ocorrência da Síndrome 

de Burnout nesses discentes? As características sociomodegráficas contribuem para a 

ocorrência da Síndrome de Burnout e Personalidade Hardiness? As características dos 

discentes com resistência ao estresse e daqueles com Síndrome de Burnout são diferentes? 

Diante dessas questões, defende-se a hipótese de que o indivíduo hardy possua 

características que proporcionam resistência ao estresse e, por consequência, não apresente 

indicativo para a Síndrome de Burnout; bem como de que as características 

sociodemográficas e acadêmicas que contribuem para a ocorrência da Síndrome de Burnout 

em discentes de enfermagem sejam diferentes daquelas que contribuem para a Personalidade 

Hardiness. Por conseguinte, os objetivos desse estudo foram: 

 

 Avaliar as evidências da produção científica sobre a ocorrência da Síndrome de Burnout 

entre discentes da área da saúde cuja coleta foi feita por meio do Maslach Burnout 

Inventory-Students Survey (Artigo 1); 

 

 Conhecer a produção científica Brasileira disponível no banco de teses e dissertações da 

CAPES sobre a Síndrome de Burnout e a Personalidade Hardiness na área da 

enfermagem (Artigo 2); 

 

 Realizar a caracterização sociodemográfica e acadêmica dos discentes de três cursos de 

enfermagem brasileiros (Artigo 3); 

 

 Identificar a ocorrência da Síndrome de Burnout entre os discentes de enfermagem de três 

instituições de ensino superior brasileiras (Artigo 3). 

 

 Verificar Hardiness entre os estudantes de enfermagem de três universidades brasileiras 

(Artigo 3); 

 

 Verificar a associação entre a ocorrência da Personalidade Hardiness e da Síndrome de 

Burnout nos estudantes de enfermagem de três universidades brasileiras (Artigo 3); 
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 Identificar e comparar as características sociodemográficas e acadêmicas de estudantes de 

enfermagem que apresentam Síndrome de Burnout e Personalidade Hardiness (Artigo 4). 

 

 Quanto à metodologia utilizada para atingir esses objetivos, delineou-se um estudo 

transversal, analítico e quantitativo. O estudo transversal é um desenho no qual os fenômenos 

investigados são apreendidos enquanto se manifestam, durante o momento da coleta de dados, 

em um determinado ponto do tempo (BOEMER e ROCHA, 1996, SOUSA; DRIESSNACK e 

MENDES, 2007). As investigações analíticas verificam as relações entre os fatos ou eventos 

em análise (HULLEY, 2008). A abordagem quantitativa é amplamente usada e tem, em 

princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e 

interpretação e, consequentemente, possibilitar uma margem de segurança quanto às 

inferências (SOUSA; DRIESSNACK e MENDES, 2007). 

Este trabalho constitui-se em um subprojeto do projeto Estresse, Coping, Burnout, 

Sintomas Depressivos e Hardiness em Discentes e Docentes de Enfermagem, cuja coleta e 

análise parcial dos dados foram realizadas em 2011 e 2012. Inicialmente, a coleta foi 

realizada na universidade pública do Rio Grande do Sul (RS) (Instituição A). Posteriormente, 

optou-se pela ampliação do projeto de pesquisa inicial, com aplicação do protocolo em outras 

(B, C, D) três Instituições de Ensino Superior (IES).   

Nesse estudo, foram utilizados os dados referentes a três Instituições de Ensino 

Superior (IES) (A, B e C), a ser: uma universidade pública da região Sul (Instituição A) e 

duas instituições da região Sudeste, uma privada (Instituição B) e uma pública (Instituição C). 

Optou-se por essas escolas devido ao vínculo entre as docentes coordenadoras dos 

subprojetos, fortalecido pela inserção dessas no grupo de pesquisa Stress, Coping e Trabalho 

da Universidade de São Paulo, local de formação das referidas pesquisadoras. Ainda, essa 

escolha justifica-se pelo interesse em aprofundar os estudos na temática proposta, o que é 

possível por meio de projetos interinstitucionais como esse, que permitem maior precisão dos 

resultados encontrados visto a abrangência da amostra utilizada (HULLEY; CUMMINGS e 

BROWNER et al., 2008). Contudo, não houve pretensão em generalizar os resultados a nível 

nacional, pois os dados referem-se a duas regiões brasileiras (Sul e Sudeste) e, portanto, não 

refletem as condições dos fenômenos analisados para as demais regiões. 

Incluíram-se no estudo, discentes dos Cursos de Graduação em Enfermagem das três 

instituições supracitadas, regularmente matriculados do 1º ao 8º semestre dos respectivos 

cursos e com idade igual ou superior a 18 anos. Excluíram-se os estudantes não matriculados 



 

 

 

 

18 

em disciplinas do ciclo profissionalizante e que, no período de coleta dos dados, não 

concluiriam a grade curricular por ultrapassarem o limite de tempo de cada escola; não 

estavam presentes no dia da coleta de dados e acadêmicos em intercâmbio. 

Na Instituição A, a coleta de dados foi realizada entre abril e maio de 2011. A 

abordagem dos alunos ocorreu em sala de aula, com horário previamente agendado com o 

docente, por meio de reuniões ou, quando necessário, individualmente. Na Instituição B, a 

coleta de dados foi realizada entre outubro e dezembro de 2011. A abordagem dos alunos 

ocorreu em sala de aula, com horário previamente agendado com o docente, por meio de 

reunião de coordenação, além da confirmação de datas e horários por e-mail. Na Instituição C, 

a coleta dos dados foi realizada no período de fevereiro a março de 2012. A abordagem se deu 

coletivamente em sala de aula. Para isso, horários foram previamente agendados com 

professores de disciplinas do curso de graduação em enfermagem. 

Inicialmente, havia 732 discentes de enfermagem matriculados nas referidas escolas 

de enfermagem, sendo 159 na Instituição A, 439 na Instituição B e 134 na Instituição C. Com 

base nos critérios de exclusão previamente definidos, foram excluídos 153 discentes de 

enfermagem (Quadro 1). Ademais, oito discentes não aceitaram participar da pesquisa e um 

não respondeu a nenhum item da Escala de Hardiness, fato que influenciaria na análise 

correlacional dos instrumentos e, por isso, o sujeito foi excluído. Assim, a população de 

acesso desse estudo compôs-se de 570 discentes de enfermagem, sendo 22,81% da Instituição 

A, 63,68% da Instituição B e 13,51% da Instituição C. 
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Quadro 1 - Fluxo de Exclusões de Sujeitos por Escola de Enfermagem. Santa Maria. RS, 

2014. 

CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO/EXCLUSÃO 

ESCOLAS 

A B C Total de exclusões por 

critério (n) 

Não matriculados em disciplinas do 

ciclo profissionalizante 

10 0 4 14 

Não concluiriam a grade curricular por 

ultrapassarem o limite de tempo 

3 0 0 3 

Alunos não captados no período da 

coleta de dados 

0 71 20 91 

Alunos em Intercâmbio 0 0 3 3 

Menor de 18 anos 4 0 0 4 

Não devolveram os instrumentos de 

pesquisa 

7 0 27 34 

Discentes que participaram do projeto 

como pesquisadores 

1 0 3 4 

Exclusões por Escola(n)/Total 25 71 57 153 

 

 Os dados foram coletados por meio dos seguintes instrumentos auto-aplicáveis: 

Formulário para caracterização sociodemográfica e acadêmica dos discentes (Apêndice A), 

Maslach Burnout Inventory - Student Survey (MBI-SS) (Anexo A) a Escala de Hardiness 

(EH) (Anexo B). Esses instrumentos foram entregues aos sujeitos convidados e que aceitaram 

participar do estudo mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –

TCLE (Apêndice B).  

Esse formulário abordou as seguintes variáveis quantitativas: data de nascimento, 

número de filhos e número de disciplinas no semestre atual; e as variáveis qualitativas: sexo, 

situação conjugal, com quem reside, prática de esporte, realização de atividades de lazer, 

instituição em que estuda, semestre letivo, participação em grupos de estudo/pesquisa, se 

possui bolsa acadêmica, satisfação com o curso, experiência profissional na área da saúde, 

interesse em desistir do curso e se possui emprego. 

O MBI-SS foi adaptado a partir do MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory - Human 

Services Survey) por Schaufeli; Martinez e Pinto et al. (2002) e traduzido e validado para a 

realidade brasileira por Carlotto e Câmara (2006). Esse instrumento foi construído para 

avaliar a Síndrome de Burnout em estudantes, ou seja, como esses vivenciam a sua formação 

de acordo com três subescalas conceituais: Exaustão Emocional (EE), Descrença (DE) e 

Eficácia Profissional (EP) (CARLOTTO e CÂMARA, 2006). 

O instrumento é um questionário auto-aplicável e com escala tipo Likert de sete 
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pontos, em que: zero - “nunca”, um - “uma vez ao ano ao menos”, dois - “algumas vezes ao 

mês ou menos”, três - “algumas vezes ao mês”, quatro - “uma vez por semana”, cinco - 

“algumas vezes na semana” e seis - “todos os dias”. Ainda, o MBI-SS é composto por 15 

questões distribuídas da seguinte forma: Exaustão Emocional (itens - 1, 4, 6, 8, 12), 

Descrença (itens - 2, 9,10,14) e Eficácia profissional (itens - 3, 5, 7, 11, 13, 15) (CARLOTTO 

e CÂMARA, 2006). A descrição dos segundo cada subescala do MBI-SS são apresentadas no 

Quadro 2. 

Quadro 2 - Descrição dos itens do MBI-SS segundo as subescalas Exaustão Emocional, 

Descrença e Eficácia Profissional. Santa Maria. RS, 2014. 
   Exaustão Emocional 

1 Sinto-me emocionalmente esgotado pelos meus estudos.  

4 Sinto-me esgotado no fim de um dia em que tenho aula.  

6 Sinto-me cansado quando me levanto para enfrentar outro dia de aula.  

8 Estudar e frequentar as aulas são, para mim, um grande esforço.  

12 Sinto-me consumido pelos meus estudos.  

 Descrença 

2 Eu questiono o sentido e a importância de meus estudos.  

9 Tenho me tornado menos interessado nos estudos desde que entrei 

nesta universidade.  

10 Tenho me tornado menos interessado nos meus estudos.  

14 Tenho estado mais descrente do meu potencial e da utilidade dos 

meus estudos.  

 Eficácia Profissional 

3 Tenho aprendido muitas coisas interessantes no decorrer dos meus 

estudos.  

5 Durante as aulas, sinto-me confiante: realizo as tarefas de forma 

eficaz.  

7 Sinto me estimulado quando concluo com êxito a minha meta de 

estudos.  

11 Considero-me um bom estudante.  

13 Posso resolver os problemas que surgem nos meus estudos.  

15 Acredito que eu seja eficaz na contribuição das aulas que frequento.  

 

Para análise do MBI, foi identificado o nível de Exaustão Emocional, Descrença e 

Eficácia Profissional apresentado pelo indivíduo a partir de um escore padronizado  iSp . 

Para isso, realizou-se a soma dos valores respondidos, excluindo-se os zeros, e, dessa soma, 

foi subtraída a soma dos valores mínimos possíveis da subescala em questão. Posteriormente, 

dividiu-se esse valor pela diferença entre a soma dos valores máximos possíveis e a soma dos 

valores mínimo possíveis da subescala. Esse cálculo seguiu a seguinte a seguinte fórmula:  

 

.  ... 2, 1,i ,
Mínimos Valores-Máximos Valores

Mínimos Valores-sRespondido Valores
*100Spi 
















 
 

      (1) 
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Nessa fórmula, o “i” indica o número da subescala cujo Escore Padronizado  iSp  será 

calculado, o que permite a replicação da fórmula nas três subescalas do MBI-SS. Assim: Sp1 - 

refere-se ao escore da subescala “Exaustão Emocional”; Sp2 - “Descrença”; Sp3 - “Eficácia 

Profissional”.  

Para classificação do nível por subescala em Alto e Baixo, os estudantes com escore 

até 50% foram considerados com baixo nível na referida subescala e acima desse valor com 

alto nível na subescala em questão. Dessa forma, quando essa associação foi alto nível de 

Exaustão Emocional, alto nível de Descrença e baixo nível de Eficácia Profissional, o discente 

foi considerado com indicativo para Síndrome de Burnout (CARLOTTO e CÂMARA, 2006). 

 A Escala de Hardiness foi traduzida e adaptada para o português em 2009 

(SERRANO, 2009) e validada em 2013 (SERRANO e BIANCHI, 2013). É composta por 30 

itens dispostos em escala tipo likert de quatro pontos, em que: 0 – nada verdadeiro, 1 – um 

pouco verdadeiro, 2 – quase tudo verdadeiro e 3 – completamente verdadeiro.  Os itens são 

dispostos em três domínios: Controle (2, 3, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 25 e 29), Compromisso (1, 6, 

7, 11, 16, 17, 22, 27,28 e 30) e Desafio (4, 5, 10, 13, 14, 19, 21, 23, 24 e 26) (SERRANO, 

2009). Destaca-se que os escores dos itens 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28 e 30 

devem ser invertidos para então serem somados (SERRANO, 2009).  No Quadro 3, apresenta-

se a descrição dos itens da EH segundo os domínios Controle, Compromisso e Desafio. 
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Quadro 3 - Descrição dos itens da EH segundo os domínios Controle, Compromisso e 

Desafio. Santa Maria. RS, 2014. 

   Controle 
2 Planejar antes pode ajudar a evitar a maioria dos problemas futuros  

3 Não importa o quanto eu me esforce, meu esforço geralmente não 

resulta em nada  

8 A maioria das coisas que acontece na vida, era mesmo para acontecer  

9 Quando faço planos, tenho certeza que poderei realizá-los.  

12 Se eu estou trabalhando numa tarefa difícil, eu sei quando pedir 

ajuda.  

15 Na maioria das vezes, as pessoas escutam com atenção o que eu tenho 

a dizer.  

18 Meus erros são geralmente muito difíceis de corrigir.  

20 A maioria dos bons atletas e líderes são natos, não são produzidos.  

25 Eu não consigo me prevenir, se alguém quiser me prejudicar.  

29 O que acontecerá comigo amanhã depende do que eu faço hoje.  

 Compromisso 

1 A maior parte da minha vida passei fazendo coisas que valem a pena  

6 Trabalhar duro não é importante, pois somente os chefes ganham com 

isso.  

7 Trabalhando duro, você sempre pode alcançar seus objetivos.  

11 Eu realmente tenho expectativas no meu trabalho.  

16 Pensar em si mesmo como uma pessoa livre geralmente leva à 

frustração  

17 Tentar seu melhor no trabalho realmente compensa no final.  

22 Muitas vezes, eu realmente não reconheço meus próprios 

pensamentos.  

27 Na maioria dos dias, a vida é realmente interessante e estimulante 

para mim.  

28 É difícil imaginar alguém estar entusiasmado com o trabalho.  

30 Trabalho rotineiro é enfadonho demais para valer a pena  

 Desafio 

4 Eu não gosto de fazer mudanças na minha programação diária.  

5 Ouvir a voz da experiência é sempre o melhor caminho  

10 É estimulante aprender algo sobre mim mesmo.  

13 Eu não responderei uma pergunta até eu estar realmente certo de que 

a compreendo.  

14 Eu gosto de muita variedade no meu trabalho  

19 Incomoda-me quando minha rotina diária é interrompida.  

21 Eu geralmente levanto animado para retomar as coisas que eu deixei 

paradas na minha vida.  

23 Eu respeito às regras porque elas me guiam.  

24 Eu gosto quando as coisas são incertas ou imprevisíveis  

26 Mudanças na rotina são interessantes para mim.  

 

Para análise da EH, foi realizada a identificação do nível de Compromisso, Controle e 

Desafio apresentado pelo indivíduo a partir de um escore padronizado  iSp , cuja fórmula foi 

a mesma utilizada para a análise das subescalas do MBI-SS (1). Para classificação do nível 

por domínio da EH em Alto e Baixo, os estudantes com escore até 50% foram considerados 

com baixo nível no referido domínio e acima desse valor com alto nível no domínio em 

questão. Dessa forma, quando essa associação foi alto nível de Compromisso, alto nível de 
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Controle e alto nível de Desafio, o discente foi considerado com Personalidade Hardiness 

(KOBASA, 1979). 

Para organização e análise dos dados, foi criado um banco de dados no programa 

Excel (Office 2007) e utilizado o programa Statistical Analisys System (SAS, versão 9.01) e 

Statistica (versão 7.1). 

As variáveis qualitativas foram apresentadas em valores absolutos(n) e percentuais 

(%). As variáveis quantitativas foram expostas em medidas descritivas: valores mínimos e 

máximos, média e desvio padrão. 

 Para análise da consistência interna dos instrumentos, foi utilizado o Coeficiente Alfa 

de Cronbach. Os resultados foram considerados estatisticamente significantes se p < 0,05, 

com intervalo de confiança de 95%. Os dados foram analisados conforme cada objetivo dessa 

pesquisa, o que é apresentado no quadro abaixo (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Análises dos dados segundo cada objetivo desse estudo. 

Artigo Objetivos Análise dos Resultados 

Artigo 1  Avaliar as evidências da produção científica sobre a 

ocorrência da Síndrome de Burnout entre discentes da 

área da saúde cuja coleta foi feita por meio do 

(Maslach Burnout Inventory-Students Survey). 

Análise temática. Frequências Absoluta 

e Relativa. 

Artigo 2 Conhecer a produção científica Brasileira disponível 

no banco de teses e dissertações da CAPES sobre a 

Síndrome de Burnout e a Personalidade Hardiness na 

área da enfermagem 

Análise temática. Frequências Absoluta 

e Relativa. 

Artigo 3 Realizar a caracterização sociodemográfica e 

acadêmica dos discentes de três cursos de 

enfermagem brasileiros.  

Cálculo de medidas descritivas 

(tendência central e de dispersão); 

 

Artigo 3 Identificar a ocorrência da Síndrome de Burnout entre 

os discentes de enfermagem de três instituições de 

ensino superior brasileiras. 

Cálculo de medidas descritivas 

(tendência central e de dispersão); 

Testes de comparação de grupos; 

Artigo 3 Verificar Hardiness entre os estudantes de 

enfermagem de três universidades brasileiras. 

Cálculo de medidas descritivas 

(tendência central e de dispersão); 

Testes de comparação de grupos; 

Artigo 3 Verificar a associação entre a ocorrência da 

Personalidade Hardiness e da Síndrome de Burnout 

nos estudantes de enfermagem de três universidades 

brasileiras. 

Cálculo de medidas descritivas 

(tendência central e de dispersão); 

Estatística Inferencial; 

Artigo 4 Identificar e comparar as características 

sociodemográficas e acadêmicas de estudantes de 

enfermagem que apresentam Síndrome de Burnout e 

Personalidade Hardiness. 

Cálculo de medidas descritivas 

(tendência central e de dispersão); 

Estatística Inferencial; 

  

Este trabalho constitui-se em um subprojeto do projeto Estresse, Coping, Burnout, 

Sintomas Depressivos e Hardiness em Discentes e Docentes de Enfermagem. Esse foi 
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aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) sob o nº 0380.0.243.000-10 (Apêndice C) tendo em vista que esta pesquisa envolve 

discentes da referida instituição. Após essa aprovação, procedeu-se a coleta de dados na 

Instituição A (Apêndice D) após assinatura do Termo de Concordância e Ciência da 

coordenação do curso. Posteriormente, foi solicitada emenda para ampliação da coleta de 

dados para outras instituições, sendo obtida aprovação junto ao Comitê da Instituição A 

(Apêndice E). Assim, a coleta de dados foi efetuada após a assinatura dos termos de 

concordância e ciência pelas coordenações dos cursos de enfermagem logrados nas demais 

instituições envolvidas nessa pesquisa (Apêndices F e G). 

Foi entregue ao CEP, mediante apresentação do estudo e seus objetivos, o Termo de 

Confidencialidade (Apêndice H), o qual afirma o compromisso dos pesquisadores diante da 

utilização e preservação do material (por um período de cinco anos) com informações sobre 

os sujeitos. Além disso, atendendo às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 196/96), foi encaminhado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido junto aos instrumentos, com informações referentes à 

pesquisa, o qual foi assinado (em duas vias, uma para o sujeito e outra para o pesquisador), 

autorizando a participação voluntária na pesquisa. Foi assegurado aos estudantes a não 

divulgação de dados individuais que possibilitassem ou facilitassem a identificação dos 

sujeitos. 

Os resultados dessa pesquisa estão apresentados em formato de artigos nos itens a 

seguir. Assim, será respeitada a estrutura de formatação exigida pelos periódicos a que serão 

submetidos (BRASIL, 2012). 
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2 RESULTADOS 
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Objetivo: Conhecer a produção científica sobre a ocorrência da Síndrome de Burnout entre 

discentes da área da saúde cuja coleta foi feita por meio do Maslach Burnout Inventory-

Students Survey. Método: Trata-se de uma revisão integrativa realizada entre Outubro e 

Novembro de 2012 nas bases Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online. Para coleta dos dados, utilizou-se 

um instrumento validado no Brasil por Ursi em 2005. Para análise e síntese dos artigos 

selecionados, utilizou-se um quadro sinóptico elaborado pelos autores. Resultados: 

Encontraram-se dezesseis investigações, sendo selecionadas quatro. Destacaram-se as 

pesquisas analíticas (n = 4), realizadas por Psicólogos (n = 3) e aplicadas entre discentes de 

odontologia (n = 2) e medicina (n = 2). Dos discentes, 17% de odontologia (n = 1) e 10,3% de 

medicina(n = 1) apresentaram Burnout. Observaram-se baixa e média exaustão emocional (n 

= 3). Conclusão: O Burnout foi prevalente entre discentes de odontologia e medicina. 

Sugerem-se ações para prevenção e modificação dessa realidade. 

Descritores: Enfermagem; Revisão; Esgotamento Profissional; Estudantes de Ciências da 

Saúde. 

 

RESUMEN 

Objetivo: Conocer la producción científica sobre la ocurrencia del Síndrome de Burnout entre 

estudiantes del campo de salud cuya recogida se realizó por el Maslach Burnout Inventory-

Students Survey. Método: Se realizó una revisión integrativa entre octubre y noviembre de 

2012 en Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciencias da Saúde y Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online. Los datos fueron recogidos con un 

instrumento validado en Brasil por Ursi en 2005. El análisis y síntesis de los artículos se 

realizó por una tabla preparada por los autores. Resultados: Se encontraron dieciséis 

investigaciones y cuatro fueron seleccionadas. Se destacaron los estudios analíticos(n = 4), 
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conducidos por psicólogos(n = 3) y aplicados entre estudiantes de odontología(n = 2) y 

medicina(n = 2). De los estudiantes, 17% de odontología (n = 1) y 10,3% de medicina (n = 1) 

presentaron Burnout. Se observó bajo y medio agotamiento emocional(n= 3).Conclusión: 

Burnout fue prevalente entre los estudiantes de odontología y medicina. Se proponen acciones 

para prevenir y cambiar esta realidad.  

Descriptores: Enfermería; Revisión; Agotamiento Profesional; Estudiantes del Área de la 

Salud. 

 

ABSTRACT 

Objective: Know the scientific production about Burnout syndrome occurrence among health 

area students whose collect was performed using the Maslach Burnout Inventory-Students 

Survegy. Method: It is an integrative review conducted between October and November 2012 

in Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde and Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online databases. For data collection, was used a validated 

instrument in Brazil by Ursi in 2005. For selected articles analysis and synthesis, we used a 

summary table developed by authors. Results: Were found sixteen investigations and four 

were selected. Highlights were analytical studies (n = 4), conducted by psychologists (n = 3) 

and applied between dental (n = 2) and medical (n = 2) students. Of students, 17% of 

odontology (n = 1) and 10.3% of medicine (n = 1) showed Burnout. Were observed low and 

medium emotional exhaustion (n = 3). Conclusion: Burnout was prevalent among students of 

dentistry and medicine. Actions to prevent and change this reality are suggested.  

Descriptors: Nursing; Review; Burnout, Professional; Students, Health Occupations. 
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INTRODUÇÃO 

A revolução industrial, iniciada no século XVIII, caracterizou-se pelo notável 

desenvolvimento econômico e foi marcada pelo deslocamento dos indivíduos do meio rural 

para trabalhar nas fábricas das cidades, o que levou a modificações radicais nas condições de 

vida do trabalhador (1). Dessa forma, a miséria, o serviço estafante e prolongado e as 

péssimas condições de moradia e alimentação passaram a afligir a classe trabalhadora, com 

desgaste e repercussões à saúde dos mesmos. Assim, iniciam-se as discussões sobre a saúde 

do trabalhador (1).  

Nesse sentido, as inovações organizacionais e tecnológicas advindas desse período 

têm produzido transformações que influenciam nas atividades ocupacionais dos 

trabalhadores, particularmente os da área da saúde. Aliam-se a essas transformações, os 

conflitos relacionados às questões pessoais, sociais e institucionais, o que exige reflexão dos 

profissionais acerca de suas condições de vida e trabalho (2,3). Assim, destaca-se o estresse 

como fenômeno relacionado a essas transformações.  

Estresse foi conceituado por Hans Selye, no século XX, com destaque para as 

manifestações neuroendócrinas que ocorrem no indivíduo frente aos estímulos internos ou 

externos. Com base nos estudos de Claude Bernard e Walter Cannon sobre a homeostase 

orgânica, Selye definiu estresse como uma reação inespecífica do organismo a qualquer 

estímulo (2,4). 

O estresse também é definido, segundo o Modelo Interacionista, como qualquer 

estímulo que demande do ambiente externo ou interno e que taxe ou exceda as condições de 

adaptação de um indivíduo ou sistema social. Esse modelo prevê uma avaliação cognitiva, 

entendida como um processo mental de localizar o evento ou situação em uma série de 

categorias avaliativas relacionadas ao significado de bem-estar da pessoa (2,4). 
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Nesse processo de categorização, são possíveis as avaliações primária, secundária e 

reavaliações, que produzem respostas aos estressores. Na primeira, o indivíduo identifica as 

demandas de determinada situação e define o significado do evento, que pode resultar em uma 

ação (2,4).Caso o estressor seja definido como uma ameaça  ou um desafio, acontece a reação 

de estresse e o indivíduo realizará uma avaliação secundária. Nessa, serão verificadas as 

possibilidades e estratégias de enfrentamento e/ou adaptação ao estressor (2).  

A utilização dessas estratégias para lidar com a situação avaliada cognitivamente 

como estressora chama-se Coping. Se forem inefetivas para o enfrentamento, o estresse 

permanece, podendo tornar-se crônico e levar a Síndrome de Burnout (SB) (2,4). Essa 

Síndrome é característica do meio laboral, vista como um processo que se dá em resposta à 

cronificação do estresse, com possíveis consequências negativas, tanto em nível individual, 

como profissional, familiar e social (5).  

No entanto, embora típica do processo de trabalho, a SB tem sido analisada também 

em estudantes (6). Esta ampliação do conceito de Burnout fez com que estudiosos 

desenvolvessem o MBI-SS (Maslach Burnout Inventory - Student Survey) para avaliar a 

Síndrome entre discentes conforme três dimensões conceituais: Exaustão Emocional, definida 

como o sentimento de estar exausto em virtude das exigências do estudo; Descrença, 

entendida como o desenvolvimento de uma atitude cínica e distanciada com relação ao 

estudo; e Ineficácia Profissional, caracterizada pela percepção de serem incompetentes como 

estudantes (6-7). 

Nesse sentido, destaca-se que os Cursos de Graduação da área da saúde consistem 

em uma etapa da carreira profissional em que o discente se depara com situações 

desafiadoras. Essas podem interferir no seu aprendizado e condições de saúde (8,9). Assim, o 

processo de ensino-aprendizagem pode apresentar um caráter ameaçador ou desafiador aos 

estudantes, pois o erro inerente a esse implica em prejuízo para uma terceira pessoa (8).  
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Além disso, visto que a formação profissional está voltada ao atendimento de seres 

humanos, é necessário ao acadêmico um período de adaptação a condições específicas, tais 

como: o contato íntimo com a dor, o sofrimento do outro, o atendimento a pacientes em fase 

terminal, a intimidade corporal, entre outras (10). 

Nesse sentido, estudos têm evidenciado alto estresse entre enfermeiros (11,12) de 

diferentes serviços de saúde, o que pode resultar na ocorrência da Síndrome de Burnout. 

Contudo, tal fato pode estar presente ainda na formação desse profissional (6), o que justifica 

necessidade de realizar estudos com estudantes. Para tanto, é preciso conhecer o que tem sido 

publicado sobre Burnout entre discentes da área da saúde. 

Diante do exposto, esse estudo teve como objetivo avaliar as evidências da produção 

científica sobre a ocorrência da Síndrome de Burnout entre discentes da área da saúde cuja 

coleta foi feita por meio do MBI-SS. 

 

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, definida como um método que 

permite a incorporação das evidências na prática em saúde. Esse tipo de revisão objetiva 

reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um determinado tema ou questão, de maneira 

sistemática e ordenada, o que contribui para o aprofundamento do conhecimento do tema 

investigado (13).  

Para esse estudo, realizaram-se os seguintes passos: identificação do tema e seleção 

da questão de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos; 

definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos 

estudos nos níveis de evidência; avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 

interpretação dos resultados; e apresentação da revisão/síntese do conhecimento (14). 
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Para guiar esse estudo de revisão, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: Qual a 

ocorrência da Síndrome de Burnout entre estudantes da área da saúde segundo as produções 

científicas que utilizaram o MBI-SS para coleta de dados? 

Incluíram-se estudos na íntegra, publicados em inglês, espanhol ou português, de 

abordagem quantitativa, que utilizaram o MBI-SS para a coleta de dados e que tiveram 

estudantes da área da saúde como população de estudo. Excluíram-se investigações de 

delineamento analítico que não descreveram a frequência da SB na população de pesquisa, 

estudos cujo objetivo foi validar o instrumento ou (re)agrupar itens, subescalas ou domínios 

(Análise Fatorial). Destaca-se que, para definição dos níveis de evidência dos estudos, foi 

utilizada a classificação proposta em 1998 por Stetler e outros pesquisadores (Quadro (15). 

Quadro 1- Classificação dos níveis de evidência de Stetler, 1998.  

Nível 1 Metanálise de múltiplos estudos controlados. 

Nível 2 Estudo individual com desenho experimental. 

Nível 3 Estudo com desenho quase-experimental como estudo sem randomização 

com grupo único pré e pós teste, séries temporais ou caso-controle. 

Nível 4 Estudo com desenho não experimental como pesquisa descritiva 

correlacional e qualitativa ou estudo de caso. 

N

Nível 5 

Relatório de casos ou dado obtido de forma sistemática, de qualidade 

verificável ou dados de avaliação de programas. 

N

Nível 6 

Opinião de autoridades respeitáveis baseada na competência clínica ou 

opinião de comitês de especialistas, incluindo interpretação de informações 

não baseada em pesquisas, opiniões reguladoras ou legais. 

Fonte: Stetler, 1998. 

A busca foi realizada nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval Sistema on-line 

(MEDLINE). 

No formulário avançado, utilizaram-se as palavras “estudantes” “students” e “MBI- 

SS” para a busca, sendo utilizado “or” entre os dois primeiros termos e entre esses e “MBI-
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SS” a conjunção “and”. A busca foi realizada entre outubro e novembro de 2012 e 

analisaram-se os títulos e resumos para seleção inicial dos estudos. Posteriormente, os estudos 

incluídos foram analisados na íntegra. 

Para a coleta dos dados, utilizou-se um instrumento (14) validado para essa 

finalidade e que contempla os seguintes aspectos das produções: identificação do artigo 

original, características metodológicas do estudo, avaliação do rigor metodológico, das 

intervenções mensuradas e dos resultados encontrados. 

Para a análise e posterior síntese dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão, 

utilizou-se um quadro sinóptico, especialmente elaborado para esse fim, com os seguintes 

itens: Título/ autores, objetivo do estudo, resultados e conclusões e recomendações. 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de forma 

descritiva. Além disso, calculou-se a freqüência absoluta(n) para os dados categóricos. 

 

RESULTADOS  

Com base na estratégia de busca definida, foram encontrados nove estudos na base 

Lilacs e sete na Medline, totalizando dezesseis investigações. Dessas, selecionaram-se quatro 

artigos conforme os critérios de inclusão/exclusão definidos (Quadro 2). 

Quadro 2- Fluxo de exclusão dos estudos, Medline e Lilacs, 2012. 

Critérios de Inclusão/ 

Exclusão 

MEDLINE LILACS Total de Exlusões por 

critério 

Indisponível na Íntegra 1 0 1 

Pesquisa de Validação  3 1 4 

Analítico sem definição 

da ocorrência da SB 

1 4 5 

Repetição na Medline 0 2 2 

Total de exclusões por 

base/Total 

5 7 12 

 



 

 

 

 

33 

Observa-se que os estudos selecionados (6,16,18) são observacionais, transversais e analíticos 

(n = 4). Foram publicados em 2004 (n = 1), 2006 (n = 1) e 2012 (n = 2) e apresentam nível de 

evidência quatro (n = 4).   

As investigações foram publicadas na Revista Brasileira de Epidemiologia (n = 1), 

Clinical Science (n = 1), Psico (Porto Alegre) (n = 1) e Aletheia (n = 1). Ainda, observa-se 

que os estudos foram realizados por psicólogos (n = 3) e psiquiatras (n = 1).  

O público-alvo das pesquisas selecionadas são Estudantes de Odontologia (6,16); de 

Psicologia, Enfermagem, Farmácia, Biomedicina, Fonoaudiologia, Fisioterapia(6); Medicina 

(6,18); e de um curso Técnico de Enfermagem (17). 

No quadro 3, são apresentados os objetivos, resultados, conclusões e recomendações 

dos quatro artigos incluídos nessa revisão. 

Quadro 3 - Amostra da Revisão (Medline e Lilacs, 2012) 

Objetivos Resultados Conclusões Recomendações 

Estimar a 

prevalência da 

Síndrome de 

Burnout em 

estudantes de 

Odontologia de 

uma universidade 

pública e sua 

relação com 

características 

sociodemográficas(

16). 

Dos estudantes, 17% 

apresentaram a Síndrome 

de Burnout. Verificou-se 

relação significativa entre 

a Síndrome de Burnout e o 

desempenho do estudante 

no curso (r = 4,433, p < 

0,001), o consumo de 

medicação devido aos 

estudos (r = 7,721, p < 

0,001) e o pensamento de 

desistir do curso (r = 

16,168, p < 0,001).  

A prevalência da 

Síndrome entre os 

estudantes de 

Odontologia foi alta, 

sendo significativa a 

relação entre a Síndrome 

e o desempenho do 

estudante no curso, o 

consumo de medicação 

devido aos estudos e o 

pensamento de desistir 

do curso.  

A detecção precoce de níveis 

sintomáticos de Burnout pode 

ser um bom indicador de 

possíveis dificuldades, tanto no 

êxito escolar quanto 

profissional, possibilitando 

intervenções preventivas e 

elaboração de medidas de 

enfrentamento. Assim, abre-se 

a necessidade da realização de 

estudos de rastreamento para 

identificação da prevalência da 

Síndrome de Burnout e de seus 

fatores associados. 

Avaliar a Síndrome 

de Burnout e sua 

associação com 

variáveis 

sociodemográfica, 

acadêmicas e 

psicossociais em 

uma amostra do 

tipo estratificada 

proporcional de 

514 estudantes 

pertencentes a 

todos os cursos da 

área da saúde de 

uma instituição 

universitária 

Resultados identificaram 

índice 

médio/baixo em Exaustão 

Emocional, índice baixo 

em Descrença e índice alto 

de Eficácia Profissional. 

Também se evidenciou 

associação entre as 

dimensões de Burnout e 

variáveis 

sociodemográficas, 

acadêmicas e 

psicossociais. 

Apontam-se um quadro 

complexo de fatores que 

podem ser indicadores da 

Síndrome ainda na 

formação de 

profissionais de saúde. 

Evidentemente, é 

preciso considerar que 

muitos dos fatores 

associados às três 

dimensões referem-se a 

contingências da vida 

estudantil. No entanto, é 

possível que alguns 

desses estressores já se 

relacionem à prática do 

Há necessidade de 

aprofundamento dos resultados 

obtidos, sendo investigadas 

outras variáveis relacionadas à 

experiência acadêmica, 

possivelmente através de outros 

delineamentos, de corte 

longitudinal, uma vez que a 

literatura ainda é bastante 

restrita sobre Burnout com esta 

população. Os resultados 

encontrados sinalizam a 

importância de intervenções 

que atuem sobre os alunos mais 

jovens e cursando os semestres 

iniciais. Possivelmente este seja 
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privada da região 

metropolitana 

de Porto Alegre(6). 

aluno como profissional. 

Nesse ponto convergem 

os estudos sobre Burnout 

com trabalhadores da 

saúde e estudantes. 

um caminho mais efetivo em 

termos de prevenção primária 

da Síndrome no campo dos 

profissionais da área da saúde. 

Investigar a 

Síndrome de 

Burnout em 

estudantes de um 

curso técnico de 

enfermagem. 

Procurou 

identificar também 

a existência de 

associação entre 

variáveis 

demográficas e 

escolares e fatores 

de estresse numa 

amostra de 255 

estudantes(17). 

Os resultados 

evidenciaram não existir 

relação significativa entre 

Burnout e variáveis 

demográficas. Entre as 

variáveis escolares, 

somente a “não ter 

realizado estágio” 

demonstrou associação à 

exaustão emocional. Já os 

fatores de estresse 

apresentaram relação com 

todas as dimensões de 

Burnout. 

Assim, conclui-se que, 

neste grupo de 

estudantes, mais do que 

características 

demográficas ou 

acadêmicas, os fatores 

que mais contribuem 

para Burnout são os 

estressores psicossociais 

decorrentes do contexto 

escolar e da dificuldade 

em compatibilizar ensino 

e aspectos da vida 

pessoal. 

 

O estudo aponta para a 

necessidade de aprofundamento 

dos resultados obtidos, uma vez 

que a literatura ainda é bastante 

restrita sobre Burnout com esta 

população. Assim, sugere-se a 

realização de novos estudos, 

com outras variáveis e 

categorias estudantis. Os 

resultados apontam para a 

necessidade de criar alternativas 

para prevenir os fatores de 

estresse percebidos pelos 

estudantes de enfermagem. 

Também se sinaliza a 

importância de intervenções no 

período de preparação para o 

estágio. 

Avaliar a 

prevalência e os 

níveis da Síndrome 

de Burnout entre 

estudantes de 

medicina da 

Universidade 

Federal de Sergipe-

Brasil e identificar 

os fatores 

associados(18). 

A prevalência do Burnout 

foi de 10.3% (n = 369). 

Verificou-se que a maior 

parte apresentou alta 

Exaustão Emocional 

(16.3±6.5; α = 0.83), alta 

Descrença (7.4± 5.7; α= 

0.78) e alta Eficácia 

Profissional (27.9±5.6; α = 

0.80). A prevalência foi 

maior entre os que não têm 

confiança nas suas 

habilidades clinicas (OR = 

6.47), que se sentem 

desconfortáveis com as 

atividades do curso (OR = 

5.76), e que não vem o 

curso como um motivo de 

prazer(OR = 4.68). 

Houve prevalência 

significativa de Burnout 

entre os estudantes de 

medicina desse estudo. 

Três variáveis em 

particular associaram-se 

ao Burnout e 

relacionaram-se 

diretamente ao processo 

de educação médica. 

Visto os altos níveis de 

Exaustão Emocional e 

Descrença encontrados, 

destaca-se que, se medidas 

preventivas ou interventivas 

não forem tomadas, pode 

ocorrer a progressão dos 

sintomas e precipitar a baixa 

eficácia profissional, 

consequentemente, 

completando a tríade da 

Síndrome e aumentando a sua 

prevalência na população. 

Ainda, estudos longitudinais 

devem ser realizados para 

estabelecer quais variáveis 

mostram relações causais com a 

Síndrome nessa população. 

 

Um estudo (16) evidencia 17% dos discentes de odontologia e outro(18) 10,3% dos 

estudantes de medicina com a Síndrome. Nos demais (6,17), não se identificou nenhum 

discente em Burnout. 

Na análise das subescalas do MBI-SS, dois estudos (6,17) apontam baixa/média 

Exaustão Emocional, baixa Descrença e Alta Eficácia Profissional; um (18) evidencia altas 

médias nas três subescalas; e na pesquisa realizada com estudantes de odontologia (16), a 

classificação por subescala do MBI não está explícita. 
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 Em três investigações (6,16,18), verificam-se associações estatisticamente 

significativas entre as subescalas do MBI e pelo menos uma das variáveis sociodemográficas 

e acadêmicas. Dentre elas, evidenciam-se correlações significativas entre as três dimensões do 

MBI-SS (6,16) e o interesse em desistir do curso. No estudo com discentes de medicina(18),  

analisou-se a relação entre o Burnout (18) e a intenção em deixar o curso e verificou-se 

correlação  estatisticamente significativa entre essas variáveis. 

Além disso, analisaram-se as associações entre as subescalas do MBI-SS e o 

ano/semestre do curso (6,16,17) e entre o Burnout e o ciclo do curso (Básico ou 

profissionalizante) (18). Como resultados, houve correlação significativa positiva entre a o 

período do curso e a subescala Exaustão Emocional (6,16) e entre o ciclo do curso e a SB 

(18). 

Como recomendações, os estudos analisados (6,16,18) apontam a identificação 

precoce da Síndrome e dos fatores associados a ela para que sejam planejadas ações 

preventivas e elaboradas medidas de enfrentamento. Além disso, são propostas intervenções 

entre os alunos mais jovens e cursando os semestres iniciais(6), no período de preparação para 

o estágio(17) e com uso de outros delineamentos(6,18). 

 

DISCUSSÃO 

Observou-se que os estudos (6,16,18) selecionados são observacionais, transversais e 

analíticos; foram publicados, respectivamente, em 2004 (n = 1), 2006 (n = 1) e 2012 (n = 1) e 

apresentam nível de evidência quatro. Sobre isso, destaca-se que pesquisas analíticas são 

importantes para a proposição de futuras intervenções que possam modificar as realidades 

encontradas (19). No caso do Burnout entre estudantes da área da saúde, as intervenções são 

fundamentais para prevenir e(ou) reduzir a prevalência da Síndrome no processo de formação 
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(6,16,17). Assim, ao se inserir no mercado de trabalho, o profissional poderá desenvolver suas 

atividades com mais prazer e menor risco de adoecimento. 

Sobre a fonte de publicação, verificaram-se duas pesquisas em periódico voltado a 

estudos clínico-epidemiológicos (Revista Brasileira de Epidemiologia e Clinical Science) e 

duas em revistas da área da psicologia (Psico- Porto Alegre- e Aletheia). Quanto à categoria 

profissional dos autores, evidenciou-se que três pesquisas foram realizadas por psicólogos 

(6,16,17). Esses achados podem estar relacionados ao fato de que Christina Maslach foi quem 

entendeu primeiramente que as pessoas com Burnout apresentavam atitudes negativas e de 

distanciamento pessoal, sendo ela psicóloga social da Universidade da Califórnia (5). Junto a 

outros pesquisadores, Cristina popularizou o conceito de Burnout e o legitimou como uma 

importante questão social (5). Ainda, isso é reforçado pela afirmação de que o Burnout é um 

fenômeno psicossocial e vem sendo publicado, na maioria dos casos, em periódicos da área da 

psicologia (5). 

A Síndrome de Burnout foi analisada entre Estudantes de Odontologia (6,16); de 

Psicologia, Enfermagem, Farmácia, Biomedicina, Fonoaudiologia, Fisioterapia (6); Medicina 

(6,18); e de um curso técnico de enfermagem (17). Embora os estudantes de medicina (6,18) e 

odontologia (6,16) tenham sido público de pesquisa em mais de um estudo, um deles (6) não 

analisou as especificidades de cada uma dessas populações, pois envolveu estudantes de 

diferentes profissões. Assim, não se pode inferir que essas populações evidenciam-se como as 

estudadas com mais frequência.  

Dessa maneira, destaca-se que Burnout, inicialmente, foi descrito como uma 

Síndrome característica do meio laboral e investigada em profissionais de ajuda, cujo contato 

com pessoas é intenso. Entretanto, posteriormente, tal conceito foi expandido para outros 

grupos ocupacionais e, recentemente, têm incluído estudantes (5,16,18). De modo geral, 

aponta-se que é fundamental a investigação e monitoramento da Síndrome desde o ingresso 
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no ensino superior porque é nesse período que podem surgir os primeiros sintomas 

(5,6,16,18). Isso é evidenciado nas pesquisas selecionadas, as quais apresentam estudantes de 

diferentes cursos como população de estudo. 

Quanto a prevalência da Síndrome de Burnout, um estudo (16) evidencia 17% e 

outro (18) 10,3% dos estudantes em Burnout. Ademais, estudo (20) não incluído pelo 

delineamento dessa revisão, aponta a ocorrência do Burnout entre 45% dos estudantes de 

medicina de Minesota (EUA) e pesquisa (21) com médicos residentes identificou 55,3% dos 

médicos do último ano com SB. Isso confirma a posição literária de que o desenvolvimento 

da Síndrome possa ocorrer desde o aprendizado da profissão e que, assim, possa potencializar 

o acometimento futuro dos profissionais pela Síndrome (16,18).  

 Embora em dois outros estudos (6,17) selecionados não se tenham verificado 

estudantes em Burnout, observaram-se baixa/média Exaustão Emocional, baixa Descrença e 

alta Eficácia Profissional entre esses discentes. Sobre isso, destaca-se a média Exaustão 

Emocional como um achado relevante, pois ela é considerada o traço inicial da Síndrome e 

refere-se ao sentimento de estar exausto em virtude das exigências do estudo (6,17). Assim, 

confirma-se a definição de que os cursos de graduação na área da saúde são uma etapa da 

carreira profissional em que o discente se depara com situações desafiadoras que interferem 

no processo de aprendizado e nas condições de saúde do mesmo (8-9). 

 Sobre a Descrença, destaca-se que ela merece atenção por duas razões 

. A primeira é que essa característica é um elemento específico da Síndrome de Burnout e a 

segunda é que ela indica o desenvolvimento de uma atitude cínica e distanciada com relação 

ao estudo (9,11).  

Quanto à associação entre Síndrome de Burnout e variáveis sociodemográficas e 

acadêmicas, nos estudos com estudantes de odontologia (16) e de cursos da área da saúde (6), 

destacam-se a correlação significativa entre as três dimensões do MBI-SS (6,16) e o interesse 
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em desistir do curso. Na pesquisa com discentes de medicina (18), houve correlação 

significativa entre o Burnout e tal interesse. Em relação a isso, ao fazer uma analogia com 

estudos sobre Burnout entre professores, destaca-se que a intenção de abandono da atividade 

laboral pode ser considerada uma tentativa de lidar com a Exaustão Emocional decorrente, 

muitas vezes, do desequilíbrio entre os investimentos realizados e as recompensas recebidas 

(16). 

Somado a isso, pensar em desistir do curso influencia igualmente as dimensões do 

Burnout e essa questão tem sido vista como uma consequência do processo da Síndrome (6). 

Essa assertiva é reforçada pelo resultado da pesquisa com estudantes de medicina (18), em 

que o interesse em deixar o curso apresentou relação significativa com a ocorrência do 

Burnout nessa população. 

Observaram-se correlações significativas positivas entre o período do curso e a 

subescala Exaustão Emocional (6,16) e entre o ciclo do curso e a SB (18). Para os autores, 

estar em semestres mais avançados pode representar um aumento de atividades e exigências, 

destacando- se que estágios e aulas práticas são realizados geralmente a partir da metade do 

curso.  

Além disso, cursar muitas disciplinas implica disponibilizar maior carga horária para 

a realização do curso, com aumento do número de trabalhos, leituras e avaliações (6). Nesse 

período, os acadêmicos são colocados em contato direto com outros seres humano e diante de 

seus próprios conflitos e frustrações. No entanto, na investigação com estudantes de 

odontologia(16), verificou-se correlação também entre os acadêmicos do primeiro ano do 

curso. Os pesquisadores justificam esse resultado pela necessidade de os estudantes, após a 

conclusão do ensino médio e ingresso no curso superior, lidarem com uma nova realidade e 

precisarem adotar uma postura de maior autonomia e responsabilidade (16). 
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Nos estudos analisados (6,16,18), recomendam-se a detecção precoce da Síndrome 

de Burnout e de seus fatores associados para que sejam planejadas intervenções preventivas e 

elaboradas medidas de enfrentamento. Dessa forma, destaca-se a importância de os futuros 

profissionais da saúde aprenderem e aprimorarem os aspectos interpessoais para além da 

tarefa assistencial e utilizarem e desenvolverem a sensibilidade para conhecerem melhor a 

realidade do paciente (22). Para isso, deve-se realizar a revisão dos planos e metodologias de 

ensino e os recursos pedagógicos oferecidos pelas instituições aos estudantes, bem como 

avaliar a qualidade das relações entre alunos e professores e as estratégias de apoio 

necessárias para a formação do mesmo (22). 

Nesse contexto, destaca-se a necessidade de estudar a Síndrome de Burnout entre 

discentes de enfermagem, visto que esses não foram analisados separadamente de outras 

profissões nos estudos analisados. Além disso, eles têm contato, durante a formação, com 

características do processo de trabalho da enfermagem, a ser: execução hierarquizada do 

trabalho, atendimentos das exigências institucionais e demandas da equipe de saúde e 

pacientes, estabelecimento de relações interpessoais com enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e demais membros da equipe, contato com a dor, a morte e o sofrimento dos 

pacientes, entre outros. 

 

CONCLUSÕES 

 O Burnout foi predominante nos estudos com discentes de odontologia e medicina. 

Ainda, evidencia-se que os estudantes da área da saúde estão expostos aos estressores da 

formação, o que é confirmado pela média e alta Exaustão Emocional encontrada entre os 

estudos selecionados. 

As pesquisas têm enfocado a análise das associações entre a Síndrome de Burnout e 

as características sociodemográficas e acadêmicas dos discentes.  Dentre elas, destacam-se as 
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correlações entre o Burnout/Subescalas do MBI e o interesse em desistir do curso e o 

ano/semestre da graduação. 

Nesse sentido, os estudos propõem ações de prevenção de Burnout e a realização de 

pesquisas para detecção precoce da Síndrome e seus fatores associados a fim de planejar e 

implementar intervenções nessa realidade. 

Como limitação, destaca-se a análise do MBI-SS e a não apresentação de alguns 

dados descritivos em relação ao Burnout, bem como a não definição da classificação por 

subescala do MBI em um dos estudos. Isso dificultou a localização da prevalência da 

Síndrome e a comparação dos resultados entre as investigações selecionadas. 

Assim, sugere-se a realização de novas revisões sobre essa temática a fim de 

conhecer a prevalência da Síndrome de Burnout e os fatores associados, bem como propor 

intervenções a nível acadêmico e institucional. 
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enfermagem. Método: Trata-se de uma revisão narrativa realizada entre Outubro e Novembro 

de 2012 no banco de teses e dissertações da CAPES. Foram realizadas duas buscas no campo 

assunto. Na primeira, utilizaram-se as palavras “Burnout” e “Saúde” e na segunda, 

“Hardiness” e “Saúde”. Para análise e síntese dos estudos selecionados, utilizou-se um quadro 

sinóptico elaborado pelos autores. Resultados: Encontraram-se 127 produções, sendo 

selecionadas 16 (15 sobre Burnout e uma sobre Hardiness). Quanto ao Burnout, destacam-se 

as dissertações, publicadas entre 2008 e 2011 e cujo público-alvo foram enfermeiros e equipe 

de saúde. Evidenciam-se estudos de abordagem quantitativa, com delineamento 

observacional, transversal e descritivo e com aplicação do Maslach Burnout Inventory- 

Human Services Survey como instrumento de coleta. Há ocorrência do Burnout entre 

enfermeiros assistenciais e docentes de enfermagem. A produção sobre Hardiness trata-se de 

uma tese, publicada em 2011, entre enfermeiros, apresenta abordagem quantitativa e 

delineamento observacional, transversal e analítico. Verificaram-se enfermeiros em nível 

médio de stress e relação inversamente proporcional entre o nível de stress e Hardiness. 

Conclusão: Houve aumento na produção de enfermagem sobre Burnout e Hardiness nos 

últimos anos. Como lacuna, destaca-se a realização de pesquisas analíticas, de caráter 

experimental e(ou)longitudinal e entre outras populações, como estudantes e docentes de 

enfermagem. Ainda, nenhum estudo produzido pela enfermagem abordou conjuntamente o 

Burnout e o Hardiness. 

Descritores: Enfermagem; Revisão; Esgotamento Profissional; Determinação da 

Personalidade; Estudantes de Ciências da Saúde. 

 

 

 

 



 

 

 

 

45 

RESUMEN 

Objetivo: Conocer la producción científica brasileña disponible en la base de datos de tesis y 

disertaciones de la CAPES sobre el Síndrome de Burnout y personalidad Hardiness en la 

enfermería. Método: Se trata de una revisión narrativa que fue realizada entre octubre y 

noviembre 2012 en el banco de tesis y disertaciones de la CAPES. Dos búsquedas se 

realizaron en el campo de asunto. Primero, se utilizó la expresión "Burnout" y "Salud" y la 

segunda, "Hardiness" y "Salud". Para el análisis y síntesis de los estudios seleccionados, se 

utilizó un cuadro resumen elaborado por los autores. Resultados: Se encontraron 127 

producciones y se fueron seleccionadas 16 (15 sobre Burnout y uno sobre Hardiness). Cuanto 

al Burnout, se encontraron las disertaciones, publicadas entre 2008 y 2011 y cuyo público 

fueron las enfermeras y personal de salud. Es destacable estudios de enfoque cuantitativo con 

diseño observacional, transversal, descriptivo y aplicación del Maslach Burnout Inventory-

Human Services Survey como una herramienta de recogida. Hay presencia de Burnout en 

enfermeras y profesores de enfermería. La producción sobre Burnout es una tesis, publicada 

en 2011, entre enfermeras, que presenta un enfoque cuantitativo y un diseño observacional, 

transversal y analítico. Se ha observado enfermeras en el nivel medio de estrés y la relación 

inversamente proporcional entre el nivel de estrés y Hardiness. Conclusión: Se observó un 

aumento en la producción de la enfermería sobre Burnout y Hardiness en los últimos años. 

Cómo brecha, se destacan la realización de investigaciones analíticas, de carácter 

experimental y (o) longitudinal y entre otras poblaciones, como los estudiantes y profesores 

de enfermería. Sin embargo, ningún estudio publicado por la enfermería ha abordado 

conjuntamente Burnout y Hardiness. 

Descriptores: Enfermería; Revisión; Agotamiento Profesional; Determinación de la 

Personalidad; Estudiantes del Área de la Salud.  
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ABSTRACT 

Objective: know Brazilian scientific production available in the CAPES theses and 

dissertations database about Burnout Syndrome and Personality Hardiness in the nursing area. 

Method: It is a narrative review conducted between October and November 2012 on the 

CAPES theses and dissertations database. Two searches were conducted in the subject 

field.At first, were used "Burnout" and "Health" words and, in the second, "Hardiness" and 

"Health". For analysis and synthesis of the selected studies, was used a summary table 

prepared by authors. Results: Were found 127 productions, selected 16 (15 about Burnout 

and one about Hardiness). As regards the Burnout, stand out dissertations, published between 

2008 and 2011 and whose target audience were nurses and healthcare staff. Are evidenced 

studies of a quantitative approach, with observational, cross-sectional and descriptive design 

which applied the Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey as a collection 

instrument. There is occurrence of Burnout among nurses and nursing teachers. The 

production on Hardiness it is a thesis, published in 2011, among nurses, presents a 

quantitative approach and observational, transversal and analytical design. Were verified 

nurses in medium level of stress and an inversely proportional relationship between stress 

level and Hardiness. Conclusion: There was an increase in nursing production about 

Hardiness and Burnout in the last years. How gap, stands out analytical researches, of 

experimental and(or) longitudinal character and among other populations, such as students 

and nursing teachers. Still, no study produced by nursing has addressed jointly Hardiness and 

Burnout. 

Descriptors: Nursing; Review; Burnout, Professional; Personality Assessment; Students, 

Health Occupations. 
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INTRODUÇÃO 

No atual modelo de atenção à saúde do trabalhador, aborda-se o processo saúde-

doença do indivíduo a partir da sua relação com o processo de trabalho, entendendo trabalho 

como uma ação cotidiana que coloca homens em relação com outros homens e com a natureza 

em um processo social e histórico (1,3). No trabalho da enfermagem, os profissionais 

vivenciam o contato com pessoas doentes, a dor e a morte, bem como as condições para a 

atuação, a carga de trabalho, as duplas jornadas e o trabalho noturno. Nesse contexto, alguns 

aspectos podem ser avaliados como estressores pelos profissionais e levá-los ao estresse, 

definido como qualquer estímulo que demande do ambiente externo ou interno e que taxe ou 

exceda as fontes de adaptação de um indivíduo ou sistema social (4). Caso não sejam 

utilizadas estratégias efetivas para o enfrentamento do estressor, o estresse se mantém e pode 

ocorrer a Síndrome de Burnout (SB) (5-6). A definição de Burnout mais utilizada e aceita na 

comunidade científica é aquela fundamentada na perspectiva social-psicológica, sendo 

entendida como um processo e constituída por três dimensões: Exaustão Emocional (falta ou 

carência de energia e um sentimento de esgotamento emocional); Despersonalização (falta de 

sensibilidade e a dureza ao responder às pessoas que são receptoras desse serviço) e a Baixa 

Realização Profissional (diminuição dos sentimentos de competência em relação aos ganhos 

pessoais obtidos no trabalho com pessoas) (7). No entanto, em estudo longitudinal entre 

executivos, verificaram-se que um dos grupos, mesmo frente às situações relacionadas à 

mudança de emprego, não apresentou diferença quanto à intensidade de estresse no período 

analisado. Assim, concluiu-se que esse grupo apresentou-se de forma saudável e robusta e 

seus integrantes foram denominados como Hardy Personality, Hardiness ou personalidade 

resistente (8,9). Nesse sentido, Hardiness é a capacidade das pessoas em interpretar os 

estressores como um desafio, o que permite o desenvolvimento de experiências que 

possibilitem o crescimento (10). Dessa forma, destacam-se como características dos Hardy: a 
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crença de poder controlar ou influenciar os eventos de sua experiência (Controle), a 

habilidade de sentir-se completamente envolvido ou comprometido nas atividades da vida 

(Compromisso) e a antecipação da mudança como um desafio excitante para o crescimento 

pessoal (Desafio) (8). Assim, embora os indivíduos convivam continuamente com as 

situações potencialmente estressoras que, em longo prazo, podem levar a SB, os mesmos 

podem apresentar características de resistência ao estresse (Hardiness), o que se opõem a 

ocorrência do Burnout.  

 

OBJETIVO  

Conhecer a produção científica Brasileira disponível no banco de teses e dissertações 

da CAPES sobre a Síndrome de Burnout e a Personalidade Hardiness na área da enfermagem.   

 

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura realizada no banco de teses e 

dissertações da CAPES entre Outubro e Novembro de 2012. Foram realizadas duas buscas no 

campo assunto. Na primeira, utilizaram-se as palavras “Burnout” e “Saúde” e na segunda, 

“Hardiness” e “Saúde”, sendo selecionada a opção “Todas as Palavras” no formulário de 

ambas as buscas. Incluíram-se resumos de dissertações ou teses, que abordaram Burnout e 

(ou) Hardiness entre indivíduos da área de enfermagem (docentes, estudantes, profissionais), 

cuja área de conhecimento do banco da CAPES contivesse o termo “enfermagem” e incluídos 

no referido banco entre 1987 e 2011. Excluíram-se estudos que não comtemplaram 

diretamente os temas analisados, com resumos incompletos e sobre validação, adapatação ou 

análise de validade de instrumentos de pesquisa. Após a busca, foi realizada uma pré- análise 

a partir dos títulos das produções. Posteriormente, procedeu-se a leitura dos resumos para a 

busca das informações que compuseram o quadro sinóptico elaborado pelos autores. Esse 
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envolveu os seguintes aspectos das produções: tipo de produção (dissertação ou tese), ano de 

defesa, público–alvo, abordagem metodológica, delineamento do estudo, objetivo, resultados 

e conclusões. Os dados foram apresentados de forma descritiva. Os dados categóricos foram 

apresentados em freqüência absoluta (n).  

 

RESULTADOS  

Encontraram-se 127 produções, sendo 124 com a palavra “Burnout” e três com 

“Hardiness”.  Excluíram-se 109 estudos da primeira busca e dois da segunda conforme 

critérios de inclusão/exclusão. Isso resultou em 16 produções, sendo 15 sobre Burnout (5, 11-

24) e uma sobre Hardiness (25) (Tabela 1).  

 

Tabela 1- Distribuição das publicações segundo o tipo de publicação, ano de defesa, público-

alvo, abordagem metodológica e delineamento. Santa Maria, RS, 2013. 

Aspectos avaliados Burnout(n) Hardiness(n) Total(n) 

 

Tipo 

Dissertação 11 1  

Tese 4 0  

  15 1 16 

 

Ano de Defesa 

2004-2007 2 0  

2008-2011 13 1  

 15 1 16 

 

 

 

Público-alvo 

Profissionais de saúde 4 0  

Revisão de Literatura 1 0  

Profissionais de 

enfermagem 

3 

 

0  

Docentes 1 0  

Enfermeiros 6 1  

 Total 15 1 16 

 

Abordagem 

Metodológica 

Quantitativa 9 1  

Qualitativa 1 0  

Revisão de literatura 1 0  

Quanti-qualitativa 4 0  

 Total 15 1 16 
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continuação... 

Aspectos avaliados Burnout(n) Hardiness(n) Total(n) 

 Observacional 

transversal descritivo 

8 0  

Delineamento Observacional 

transversal analítico 

6 1  

 Revisão integrativa 1 0  

 Total 15 1 16 

 

Quanto ao Burnout, destacam-se as dissertações (n = 11), publicadas entre 2008 e 

2011 (n = 13) e cujo público-alvo foram enfermeiros (n = 6) e equipe de saúde (n = 4). Ainda, 

evidenciam-se estudos de abordagem quantitativa (n = 9), com delineamento observacional, 

transversal e descritivo (n = 8) e com aplicação do Maslach Burnout Inventory - Human 

Services Survey (MBI- HSS) (n = 11) como instrumento de coleta de dados. Os objetivos dos 

estudos centram-se na descrição da ocorrência do Burnout e na análise de sua relação com 

estresse, transtornos mentais comuns, qualidade de vida, depressão, risco para adoecimento 

mental, violência no trabalho, síndrome metabólica, qualidade do sono, risco de Framingham, 

fatores de risco cardiovascular, vulnerabilidade ao estresse e estressores do ambiente de 

trabalho(5,11-24). Os resultados apontam a ocorrência do Burnout entre enfermeiros 

assistenciais e docentes de enfermagem, relação estatisticamente significativa entre a SB e o 

risco para adoecimento mental, violência no trabalho, idade, pressão no trabalho, qualidade de 

vida, intensidade de estresse e estressores no ambiente laboral(14,16,20,22). Nos estudos, 

conclui-se que analisar a ocorrência da Síndrome permite identificar as experiências dos 

indivíduos no trabalho e(ou)formação que possam levar a sua ocorrência, com repercussão na 

qualidade do cuidado, produtividade, processo de ensino-aprendizagem e saúde do 

trabalhador. Com base nisso, propõem a elaboração de estratégias que minimizem o efeito dos 

estressores na vida e trabalho dos indivíduos e possibilitem a prevenção e redução de casos de 

Burnout (5,11,24). 
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A produção sobre Hardiness trata-se de uma tese, publicada em 2011, e teve 

enfermeiros como público de estudo (25). Apresenta abordagem quantitativa, delineamento 

observacional, transversal e analítico e foram utilizadas a Escala Bianchi de Stress, Escala de 

Stress Percebido, Escala de Hardiness e Escala de Stress no Trabalho para a coleta de dados 

(25). Verificaram-se enfermeiros em nível médio de stress, relação inversamente proporcional 

entre o nível de stress e Hardiness. A autora concluiu que essa personalidade é um fator 

preditor do estresse no trabalho, sendo uma possibilidade de modificação da percepção do 

estresse (25).  

 

CONCLUSÃO 

 Observou-se que a produção científica na área de enfermagem sobre Burnout e 

Hardiness tem aumentado nos últimos anos e centra-se na observação e descrição desses 

fenômenos, com abordagem quantitativa, recorte transversal e aplicação do MBI-HSS entre os 

profissionais de enfermagem. Nesse sentido, destaca-se, como lacuna na produção científica 

sobre a temática, a realização de pesquisas analíticas, de caráter experimental 

e(ou)longitudinal e entre outras populações, como estudantes e docentes de enfermagem. 

Ainda, evidencia-se que nenhum estudo produzido na área de enfermagem abordou 

conjuntamente o Burnout e o Hardiness, não sendo, portanto, descritas as relações entre esses 

fenômenos.  
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PERSONALIDADE HARDINESS E SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE DISCENTES 

DE ENFERMAGEM DE TRÊS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS  

Rodrigo Marques da Silva, Carolina Tonini Goulart, Luis Felipe Dias Lopes, Patrícia Maria 

Serrano, Ana Lúcia Siqueira Costa, Laura de Azevedo Guido. 

 

Resumo 

Contexto: Sabe-se que o indivíduo Hardy apresenta características de resistência ao estresse, 

o que pode reduzir os riscos de ocorrência da Síndrome de Burnout. No entanto, só foi 

identificado um estudo na literatura internacional, datado de 1997 e com enfermeiros, que 

relaciona esses fenômenos. Assim, o objetivo desse estudo foi verificar a associação entre a 

ocorrência da Personalidade Hardiness e da Síndrome de Burnout nos estudantes de 

enfermagem de três universidades brasileiras. Método: pesquisa analítica, transversal e 

quantitativa, realizada com 570 discentes de enfermagem de três universidades brasileiras 

entre Abril de 2011 e Março de 2012. Aplicaram-se um Formulário para caracterização 

sociodemográfica, Escala de Hardiness e Maslach Burnout Inventory - Student Survey para 

coleta de dados. Para análise, utilizou-se a estatística inferencial. Resultados: Sobre as 

subescalas de Burnout, observa-se que 64,04% apresentaram alto nível de Exaustão 

Emocional, 35,79% alto nível de Despersonalização e nível de Eficácia Profissional. Ainda, 

nos domínios de Hardiness, observou-se que 48,77% apresentaram alto nível de Controle, 

61.40% alto nível de Compromisso e 35,44% alto nível de Desafio. Evidenciou-se 24,74% (n 

= 141) dos participantes com indicativo de Síndrome de Burnout e 21,93% (n = 125) com 

características de Personalidade Hardiness. Verificou-se diferença estatisticamente 

significativa entre a ocorrência da Personalidade Hardiness e da Síndrome de Burnout (p= 



 

 

 

 

56 

0,033), sendo que 68,00% (n=85) dos discentes Hardy não possuem Síndrome de Burnout. 

Conclusão: Embora expostos aos estressores da formação, não há predomínio de indicativo 

de Burnout entre os discentes, o que pode relacionar-se a Personalidade Hardiness. Assim, 

sugere-se a elaboração de estratégias de promoção dessa Personalidade em discentes de 

enfermagem tendo em vista seus benefícios à vida e saúde dos estudantes. 

Keywords: Nursing; Students, Nursing; Stress, Psychological; Adaptation, Psychological; 

Burnout, Professional. 

 

Introdução 

 O curso de graduação em enfermagem corresponde a um período importante da 

carreira profissional do futuro enfermeiro. Nesse processo, o aluno vivencia as demandas 

acadêmicas, como avaliações, aulas teóricas e práticas, participação em pesquisas; e questões 

relativas à prática profissional, como o contato com profissionais de saúde e pacientes e a 

realidade dos serviços de saúde. Dessa forma, tais estudantes convivem com situações 

características da profissão e do contexto acadêmico que podem ser avaliadas como 

estressoras [1].  

Em âmbito internacional, pesquisadores descrevem, como estressores entre estudantes 

universitários, as atividades acadêmicas vivenciadas nos 12 meses iniciais da faculdade; as 

experiências traumáticas de morte; a responsabilidade para com o cuidado do outro; as 

exigências quanto ao desempenho e às relações interpessoais; o sentimento de despreparo 

para as funções a serem exercidas nos estágios e aulas práticas; e a adaptação às demandas 

acadêmicas [2-4].  

No Brasil, pesquisadora destaca, como estressores característicos da profissão 

vivenciados por estudantes de enfermagem, o contato íntimo com a dor, o sofrimento do 

outro, o atendimento a pacientes em fase terminal e a intimidade corporal; e, no ambiente 
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acadêmico, as situações relativas ao período de provas, à transição da escola para o meio 

acadêmico e às tarefas extraclasses [5]. Ainda, cometer erros, prejudicar o paciente e receber 

ordens contraditórias foram os estressores mais pontuados em estudo com discentes de São 

Paulo [6]. Dessa maneira, quando uma situação, de origem interna ou externa, é avaliada 

como excedente aos recursos adaptativos do indivíduo, o estresse ocorre e há possíveis 

repercussões à saúde física e mental dos estudantes universitários [7]. Sobre isso, estudos 

revelam correlação estatisticamente significativa entre o estresse e a Síndrome de Burnout [8-

9].  

 Essa Síndrome ocorre quando estratégias de enfrentamento não são utilizadas ou não 

há sucesso em seu uso e o estressor permanece, o que pode levar à cronificação do estresse 

[10]. Suas características são: Exaustão Emocional, caracterizada pelo sentimento de estar 

exausto em virtude das exigências do estudo; Descrença, entendida como o desenvolvimento 

de uma atitude cínica e distanciada com relação ao estudo; e Ineficácia Profissional, 

caracterizada pela percepção de estarem sendo incompetentes como estudantes[10]. Contudo, 

mesmo convivendo com os estressores do contexto acadêmico e profissional, estudos têm 

apontado baixo e moderado estresse em estudantes de graduação [11] e pós-graduação [12] 

respectivamente. 

Nesse sentido, a Personalidade Hardiness tem sido proposta como uma explicação 

para o baixo estresse entre diferentes populações, pois se trata de uma Personalidade cujas 

características permitem resistência ao estresse [13]. Assim, o indivíduo Hardy apresenta a 

crença de poder controlar os eventos de sua experiência (Controle), a habilidade de sentir-se 

completamente comprometido nas atividades de sua vida (Compromisso) e a interpretação da 

mudança como um desafio excitante para o crescimento pessoal (Desafio) [13]. Essa 

personalidade pode ser desenvolvida ao longo do tempo conforme as experiências vividas e 

está relacionada a melhores condições de saúde física e mental [13]. 
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Dessa forma, visto que a cronificação do estresse pode levar o indivíduo ao Burnout, 

que a Personalidade Hardiness permite resistência ao estresse e, portanto, opõe-se a 

ocorrência da Síndrome de Burnout, os autores dessa investigação procederam a uma revisão 

de literatura no Pubmed a fim de verificar a produção científica sobre Burnout e Hardiness 

entre discentes de enfermagem. Como resultado, observou-se uma produção que associou 

esses constructos, sendo publicada em 1997 e envolvendo enfermeiras da área oncológica 

[14]. Assim, não foi encontrado estudo publicado que analisasse a associação entre Burnout e 

Hardiness nos discentes de enfermagem. Ademais, poucos estudos descrevem a ocorrência 

desses fenômenos nessa população. 

Com base no exposto, pergunta-se: A Síndrome de Burnout ocorre entre esses 

indivíduos? Existem discentes de enfermagem com Personalidade Hardiness nas instituições 

envolvidas nesse estudo? Há associação entre a ocorrência da Personalidade Hardiness e da 

Síndrome de Burnout? 

Assim, o objetivo dessa investigação foi verificar a associação entre a ocorrência da 

Personalidade Hardiness e da Síndrome de Burnout nos estudantes de enfermagem de três 

universidades brasileiras. Como hipótese, defende-se que a ocorrência da Personalidade 

Hardiness permita resistência ao estresse e, portanto, oponha-se a ocorrência do Burnout entre 

os discentes de enfermagem. 

 

Método 

Trata-se de um estudo transversal, analítico e de abordagem quantitativa, desenvolvido 

em três Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil, sendo duas do Sudeste e uma do Sul 

do país. 
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Critérios de Inclusão e Exclusão 

Incluíram-se discentes dos Cursos de Graduação em Enfermagem, regularmente 

matriculados do 1º ao 8º semestre dos respectivos cursos, com idade igual ou superior a 18 

anos. Excluíram-se os estudantes não matriculados em disciplinas do ciclo profissionalizante; 

que, no período de coleta dos dados, não concluiriam a grade curricular por ultrapassarem o 

limite de tempo de cada escola; que não estavam presentes no dia da coleta de dados; e que 

estavam em intercâmbio.  

A coleta de dados foi realizada entre abril de 2011 e março de 2012 e a abordagem dos 

alunos ocorreu em sala de aula, com horário previamente agendado junto ao docente de cada 

disciplina coletivamente por meio de reuniões. 

 

População de Estudo 

Inicialmente, havia 732 discentes de enfermagem matriculados nas referidas escolas de 

enfermagem. Contudo, 14 discentes não estavam matriculados em disciplinas do ciclo 

profissionalizante, três não concluiriam a grade curricular por ultrapassarem o limite de tempo 

das referidas instituições, 91 não estavam presentes no dia da coleta, três estavam em 

intercâmbio, quatro eram menores de 18 anos, 34 não devolveram os instrumentos e quatro 

participaram do projeto como pesquisadores, o que totalizou 153 discentes excluídos. 

Ademais, oito discentes não aceitaram participar da pesquisa e um não respondeu a nenhum 

item da Escala de Hardiness. Logo, a população acesso desse estudo compôs-se de 570 

discentes de enfermagem. 

 

Coleta de Dados 

 Os dados foram coletados por meio dos seguintes instrumentos auto-aplicáveis: 

Formulário para caracterização sociodemográfica dos discentes, Maslach Burnout Inventory- 
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Student Survey (MBI-SS) e Escala de Hardiness (EH). Esses instrumentos foram entregues 

aos sujeitos convidados e que aceitaram participar do estudo mediante a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido –TCLE.  

No Formulário para caracterização sociodemográfica dos discentes, abordaram-se as 

seguintes variáveis: data de nascimento, presença e número de filhos, sexo, situação conjugal 

e com quem reside. 

 O MBI-SS foi traduzido e validado para a realidade brasileira em 2006 [15].  Esse 

instrumento foi construído para avaliar Síndrome de Burnout em estudantes, ou seja, como 

este vivencia seu estudo de acordo com três subescalas conceituais: Exaustão Emocional 

(EE), Descrença (DE) e Eficácia Profissional (EP) [15]. Trata-se de um questionário auto- 

aplicável e composto por 15 itens, dispostos em escala tipo Likert de sete pontos, em que: 

zero- “nunca”, um- “uma vez ao ano ao menos”, dois- “algumas vezes ao mês ou menos”, 

três- “algumas vezes ao mês”, quatro- “uma vez por semana”, cinco- “algumas vezes na 

semana” e seis -“todos os dias”. Os itens são distribuídos da seguinte forma entre as 

subescalas: Exaustão Emocional (Itens: 1, 4, 6, 8, 12), Descrença (Itens: 2, 9, 10, 14) e 

Eficácia profissional (Itens: 3, 5, 7, 11, 13, 15) [15]. 

A EH foi traduzida e adaptada para o português em 2009 [16] e validada em 2013 

[17]. É composta por 30 itens dispostos em escala tipo Likert de quatro pontos, em que: 0 – 

“nada verdadeiro”, 1 – “um pouco verdadeiro”, 2 – “quase tudo verdadeiro” e 3– 

“completamente verdadeiro”.  Os itens são dispostos em três domínios: Controle (2, 3, 8, 9, 

12, 15, 18, 20, 25 e 29), Compromisso (1, 6, 7, 11, 16, 17, 22, 27,28 e 30) e Desafio (4, 5, 10, 

13, 14, 19, 21, 23, 24 e 26) [16]. Destaca-se que os escores dos itens 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 18, 

19, 20, 22, 23, 25, 28 e 30 devem ser invertidos para então serem somados [16]. 
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Análise dos Dados 

A análise dos instrumentos foi realizada com base em um escore padronizado ( iSp ), 

calculado para cada subescala do MBI-SS e domínio da EH. Para isso, realizou-se a soma dos 

valores respondidos, excluindo-se os zeros, em dessa soma, subtraiu-se a soma dos valores 

mínimos possíveis da referida subescala/domínio. Posteriormente, dividiu-se esse valor pela 

diferença entre a soma dos valores máximos possíveis e a soma dos valores mínimo possíveis 

da subescala/domínio.  

 A partir do escore obtido, identificou-se o nível de Exaustão Emocional, Descrença e 

Eficácia Profissional do MBI-SS da seguinte maneira: os estudantes com escore até 50% 

foram considerados com baixo nível na referida subescala e, acima desse valor, com alto nível 

na subescala em questão. Dessa forma, quando essa associação foi alto nível de Desgaste 

Emocional, alto nível de Descrença e baixo nível de Eficácia Profissional, o discente foi 

considerado com indicativo para Síndrome de Burnout [15].  

Para análise da EH, a classificação do nível de Controle, Compromisso e Desafio foi 

realizada da mesma maneira, ou seja, estudantes com escore até 50% foram considerados com 

baixo nível no referido domínio e, acima desse valor, com alto nível no domínio em questão. 

Assim, quando essa associação foi concomitantemente alto nível de Compromisso, alto nível 

de Controle e alto nível de Desafio, o discente foi considerado com Personalidade Hardiness 

13]. 

Para organização e análise dos dados, foi criado um banco de dados no programa 

Excel (Office 2007) e utilizado o programa Statistical Analisys System (SAS, versão 9.01) e 

Statistica (versão 7.1). As variáveis qualitativas foram apresentadas em valores absolutos(n) e 

percentuais (%). As variáveis quantitativas foram expostas em medidas descritivas: valores 

mínimos e máximos, média e desvio padrão. Para verificar a associação entre a ocorrência do 

Burnout e da Personalidade Hardiness, foi utilizado o Teste Exato de Fisher. Valores de 
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p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos, com intervalo de confiança de 

95%. Para análise da consistência interna dos instrumentos, utilizou-se o Coeficiente Alfa de 

Cronbach.  

 

Aspectos Éticos 

Este trabalho constitui-se em um subprojeto do projeto Estresse, Coping, Burnout, 

Sintomas Depressivos e Hardiness em Discentes e Docentes de Enfermagem, aprovado no 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) sob o 

nº 0380.0.243.000-10. Ainda, foi solicitada uma emenda para ampliação da coleta de dados 

para outras escolas, sendo obtida aprovação junto ao Comitê da Instituição supracitada. 

Atendendo às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos (Resolução CNS 196/96), foi encaminhado um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, junto aos instrumentos, com informações referentes à pesquisa. Esse foi assinado 

por cada sujeito, autorizando sua participação voluntária na pesquisa.  

 

Resultados 

Na análise da consistência interna dos itens que compõem o Maslach Burnout 

Inventory- Students Survey, obteve-se um Alfa de Cronbach de 0,596. Quanto às subescalas 

desse instrumento, esse Coeficiente foi de 0,769 para a Exaustão Emocional, 0,623 para 

Descrença e de 0,612 para Eficácia Profissional. Para os 30 itens da Escala de Hardiness, 

obteve-se Alfa de Cronbach de 0,781. Quanto aos domínios dessa escala, observou-se Alfa de 

0,643 para o Controle e para o Compromisso e de 0,644 para o Desafio. Esses valores atestam 

a confiabilidade satisfatória do instrumento para a população em estudo [18]. 

Sobre a caracterização sociodemográfica, observa-se o predomínio de discentes do 

sexo feminino (84,21%), na faixa etária entre 20 e 24 anos (47,37%), solteiros (74,39%), sem 
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filhos (81,05%) e que residem com a família (75,57%). As medidas descritivas para o MBI-

SS e EH entre os discentes de enfermagem são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Medidas descritivas para o MBI-SS e a EH entre os discentes de enfermagem de 

três universidades brasileiras. Santa Maria, Brasil, 2014. 

Instrumentos Estatística Descritiva 

MBI-SS Média Dp* Mínimo  Máximo 

15 itens 2,51 0,79 0,40 4,87 

Exaustão Emocional 3,57 1,31 0,00 6,00 

Descrença 1,78 1,29 0,00 5,75 

Eficácia Profissional 2,12 0,82 0,83 5,67 

EH     

30 itens 2,05 0,33 1,12 3,00 

Compromisso 2,15 0,42 1,00 3,00 

Controle 2,06 0,38 1,00 3,00 

Desafio 1,94 0,41 1,00 3,00 

*Desvio-padrão 

Verifica-se que 64,04% dos discentes apresentaram alto nível de Exaustão Emocional, 

35,79% alto nível de Despersonalização e 87,72% baixo nível de Eficácia Profissional. Na 

associação das subescalas, observa-se 24,74% dos participantes com Síndrome de Burnout. 

Quanto à Escala de Hardiness, verifica-se 48,77% com alto nível de Controle, 61,40% 

com alto nível de Compromisso e 35,44% com alto nível de Desafio. Ao associar esses 

domínios, evidencia-se 21, 93% dos estudantes com Personalidade Hardiness. 

Houve diferença estatisticamente significativa (p=0,033) entre a ocorrência do 

Burnout e da Personalidade Hardiness nos discentes de enfermagem (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Comparação entre a ocorrência do Burnout e da Personalidade Hardiness nos 

discentes de enfermagem. Santa Maria, Brasil, 2014. 

 Com Hardiness 

N(%) 

Sem Hardiness 

N(%) 

Total Valor de 

“p” 

Com 

Burnout  

N(%) 

40  

(7,02%)  

101  

(17,72%) 

141 

(24,74%) 

 

Sem 

Burnout  

N(%) 

85 

(14,91%) 

344 

 (60,35%) 

429 

(75,26%) 

 

Total 

N(%) 

125 

(21,93%) 

445 

(78,07%) 

570 

(100,00%) 

 

0,033 

 

 Ao analisar as frequências acima, verifica-se que, dos 125 (100%) estudantes com 

Personalidade Hardiness, 68%(n=85) não apresentam a Síndrome de Burnout. 

 

Discussão 

 Frente ao processo de ensino-aprendizagem, o discente de enfermagem pode perceber 

diferentes situações, relacionadas às atividades teóricas e práticas, como estressoras. Nesse 

sentido, é possível o uso de estratégias de enfrentamento a fim de minimizar os efeitos do 

estresse. No entanto, quando essas estratégias não são efetivas para dado estressor, o estresse 

permanece e pode levar o discente a desenvolver a Síndrome de Burnout. 

 Nesse sentido, verificou-se que 64,04% dos estudantes apresentaram alto nível de 

Exaustão Emocional, 35,79% alto nível de Despersonalização e 87,72% baixo nível de 

Eficácia Profissional. Em estudo com 545 estudantes de medicina de Minesota (EUA), 

encontraram-se 34,7% desses alunos com alta Exaustão Emocional, 25,8% com alta 

Descrença e 30,8% com sentimentos de baixa Eficácia Profissional [19]. Pesquisa com 

discentes de medicina verificou 62,60% dos alunos com alta Exaustão Emocional, 47,40% 

com alta Descrença e 60,20% com sentimentos de baixa Eficácia Profissional [20].  Com base 

nesses estudos, observa-se que há predomínio de discentes com alta Exaustão Emocional e 

baixa Eficácia Profissional. Esse fato merece atenção, pois, embora Burnout seja uma 
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Síndrome tridimensional, a Exaustão Emocional corresponde ao traço inicial da Síndrome, 

sendo percebida pelo indivíduo principalmente por meio do cansaço mental [10,15]. Sobre 

isso, em estudo longitudinal [21], foram acompanhados 1702 estudantes de enfermagem 

durante três anos e verificou-se o aumento do nível de exaustão emocional dos alunos ao 

longo do curso e sua relação com altos níveis de depressão e baixa satisfação com a vida [21]. 

Quanto à baixa Eficácia Profissional, sentimento de estar sendo incompetente enquanto 

estudante, essa característica já tem sido associada ao interesse de abandonar o curso de 

graduação e à ocorrência de Depressão entre estudantes [15,22-23]. Dessa maneira, destaca-se 

a importância de estratégias que minimizem a Exaustão Emocional e os sentimentos de baixa 

Eficácia Profissional tendo em vista os desfechos do Burnout à saúde dos estudantes. 

Dessa forma, ao associar as subescalas do MBI, observou-se 24,74% (n=141) dos 

participantes com Síndrome de Burnout. Em pesquisas com discentes brasileiros de outros 

cursos de graduação, verificaram-se que 17% dos estudantes de odontologia [25] e 10,3% dos 

estudantes de medicina incluídos na investigação apresentavam Burnout [20]. Em âmbito 

internacional, pesquisadores apontam 48,6% dos discentes de medicina de Washington [26] e 

45% dos estudantes de Minnesota [19] com a Síndrome. Dessa forma, observa-se a ocorrência 

do Burnout entre estudantes de enfermagem e de outros cursos no Brasil, embora com 

percentuais diferentes quando comparados aos discentes de outros países. Isso pode 

relacionar-se aos diferentes contextos acadêmicos e funções desempenhadas em cada curso de 

graduação, bem como a estrutura de ensino de cada país. 

Segundo os autores da pesquisa com estudantes de odontologia [25], os fatores 

financeiros relacionados ao curso, o cansaço decorrente da posição de trabalho e a atuação 

restrita à cavidade bucal caracteriza a odontologia como uma profissão estressante, o que 

pode explicar o número de alunos com a Síndrome. Nas investigações com discentes de 

medicina [19-20,26], os autores relacionam a prevalência do Burnout à insegurança quanto às 
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habilidades adquiridas para se tornar um médico e os sentimentos de desconforto em relação 

às atividades do curso. Ainda, destacam-se a inserção do aluno nas atividades clínicas, a 

interação com pacientes, os sentimentos de incerteza e a exigência de maior responsabilidade 

como preditores dessa Síndrome [20]. Quanto a isso, os pesquisadores do estudo com 

discentes norte-americanos [26] apontam a necessidade de melhorar o ambiente de ensino-

aprendizagem e a organização das atividades clínicas, bem como ampliar as experiências 

vividas pelos discentes.  

O estudante de enfermagem também convive com algumas das situações supracitadas, 

além daquelas específicas do processo de trabalho do enfermeiro, como o gerenciamento dos 

serviços de saúde, o planejamento e a execução do cuidado e a necessidade de atuar com 

liderança frente às equipes de saúde. No entanto, a maneira pela qual os discentes de 

enfermagem e aqueles de outros cursos interpretam e lidam com tais situações parece ser 

distinta dos estudantes de outros países tendo em vista a menor frequência de Burnout nessa 

população. Isso pode ser atribuído a Personalidade Hardiness, cujas características permitem 

resistência ao estresse e, portanto, reduzem o risco de o indivíduo apresentar a Síndrome de 

Burnout. 

Nesse contexto, verificou-se 48,77% dos estudantes com alto nível de Controle, 

61,40% com alto nível de Compromisso e 35,44% com alto nível de Desafio. Ao associar 

esses domínios, evidenciou-se que 125 estudantes apresentam Personalidade Hardiness e que, 

desses, 68,00% não possuem a Síndrome de Burnout (p= 0,033).  Dessa forma, a crença de 

poder controlar os eventos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem, o compromisso 

com as atividades acadêmicas e a capacidade de interpretar as situações potencialmente 

estressoras do processo de formação como um desafio são características de parte dos 

estudantes de enfermagem aqui analisados, o que os configura como Hardy (resistentes ao 

estresse). Por consequência, esses indivíduos sofrem menos com os desfechos do estresse. 
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Nesse contexto, pesquisas têm sido desenvolvidas a fim de analisar a influência dessa 

Personalidade na ocorrência de diferentes fenômenos relacionados ao estresse. Em 

investigação com estudantes universitários de Ohio (EUA), verificou-se que os discentes 

Hardy apresentam menor probabilidade de ter depressão quando expostos aos estressores do 

contexto acadêmicos e pessoal [27]. Investigação com discentes da Califórnia (EUA) 

evidenciou que o Hardiness foi o mais forte preditor positivo do desempenho acadêmico 

quando comparado a outras variáveis, como bem-estar, atitudes na academia e satisfação com 

a vida [28]. Em estudo com estudantes do Irã, houve correlação estatisticamente significativa 

negativa entre o Hardiness e as desordens mentais [29]. Em vista dos benefícios do Hardiness 

à saúde, uma estratégia de promoção dessa Personalidade, por meio de instrumentalização 

teórica em disciplina de graduação, foi aplicada com efetividade para o aumento do 

desempenho acadêmico de estudantes universitários da Califórnia [30]. Portanto, destaca-se a 

necessidade de promover essa personalidade entre estudantes tendo em vista uma formação 

satisfatória e que permita uma atuação profissional de qualidade e com menos riscos a saúde 

dos futuros profissionais de enfermagem. 

Conclusão 

 Não se verificou predomínio da Síndrome de Burnout entre os discentes de 

enfermagem. No entanto, discentes com alta exaustão emocional foram identificados, um 

traço inicial da Síndrome e que, portanto, merece atenção a fim de evitar um aumento no 

número de discentes de enfermagem com essa Síndrome. 

A ausência de Burnout em 68,00% da população Hardy, com associação 

estatisticamente significativa entre essas variáveis, fortalece a assertiva do Hardiness como 

um conjunto de características que permite mais saúde e menos doenças e confirma a hipótese 
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dessa investigação. Assim, visto os benefícios dessa Personalidade, sugere-se a realização de 

intervenções que promovam essa Personalidade entre os discentes de enfermagem.  

 Destaca-se a dificuldade de comparação dos resultados sobre o Hardiness com outras 

investigações nacionais e internacionais, pois essas relacionam o Hardiness a outros 

fenômenos e não descrevem a ocorrência da Personalidade e de seus domínios nas 

populações.  
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A INTERPRETAÇÃO DO CONTEXTO VIVIDO CONTRIBUI PARA A 

RESISTÊNCIA OU CRONIFICAÇÃO DO ESTRESSE ENTRE ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM - ESTUDO COMPARATIVO 

INTERPRETATION OF LIVED CONTEXT CONTRIBUTES TO STRESS 

RESISTANCE OR CRONIFICATION AMONG NURSING STUDENTS- 

COMPARATIVE STUDY 

Rodrigo Marques da Silva, Luiz Felipe Dias Lopes, Laura de Azevedo Guido. 

RESUMO 

Introdução: O contexto vivido pelo estudante pode levá-lo ao Burnout (cronificação do 

estresse).  Da mesma forma, alguns estudantes apresentam resistência ao estresse. No entanto, 

os estudos que comparam esses grupos são limitados. Assim, comparou-se as características 

sociodemográficas e acadêmicas de estudantes de enfermagem que apresentam Burnout e 

Hardiness. Método: estudo transversal, analítico e quantitativo. Aplicaram-se um Formulário 

para caracterização sociodemográfica e acadêmica, o Maslach Burnout Inventory e a Escala 

de Hardiness em 570 discentes. Resultados: a ocorrência, tanto do Burnout, quanto do 

Hardiness, é maior nos discentes do sexo feminino, solteiros, sem filhos, com idades entre 20 

e 24 anos, que não praticam esportes, não são bolsistas, cursam 10 disciplinas, estão no 

primeiro semestre, satisfeitos com o curso e sem interesse em abandoná-lo.  Conclusões: O 

contexto contribui para o Burnout e resistência ao estresse, o que evidencia que a forma de 

interpretação do ambiente acadêmico vivido é definidor dos desfechos relacionados ao 

estresse. 

Descritores: Enfermagem; Esgotamento Profissional; Estresse Psicológico; Estudantes de 

Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 

Durante a formação nos cursos de graduação em enfermagem, os discentes 

desenvolvem algumas funções assistenciais e gerenciais do enfermeiro. Dessa maneira, 

convivem com a realidade dos serviços de saúde e desenvolvem diferentes práticas e 

intervenções para o cuidado ao doente. Aliado a isso, esse estudante se encontra na fase de 

aprendizagem, imbuído de sentimentos de insegurança e medo e precisa responder às 

exigências acadêmicas pertinentes a sua fase de formação
(1,2)

.
 

Nesse contexto, algumas situações podem ser avaliadas como estressoras pelos 

discentes de enfermagem. Dentre elas, internacionalmente, são descritas as atividades 

escolares vivenciadas nos primeiros 12 meses iniciais de ingresso na unversidade; 

experiências traumáticas de morte; responsabilidade para com o cuidado do outro; exigências 

quanto ao desempenho e às relações interpessoais; sentimento de despreparo para as funções a 

serem exercidas nos estágios e aulas práticas; e a adaptação às demandas acadêmicas
(3-5)

.  Em 

nível nacional, destacam-se o contato íntimo com a dor, o sofrimento do outro, o atendimento 

a pacientes em fase terminal e a intimidade corporal. Quanto aos potenciais estressores do 

ambiente acadêmico, apontam-se as situações relativas ao período de provas, à transição da 

escola para o meio acadêmico e às tarefas extraclasses
(6)

. 

Somado a isso, pesquisadores têm verificado que as características sociodemográficas 

e acadêmicas dos estudantes de enfermagem podem contribuir para a ocorrência do estresse 

(1,3)
. Em geral, os estudantes de enfermagem são jovens, solteiros, do sexo feminino, sem 

experiência profissional prévia, não possuem atividade de trabalho e utilizam meios de 

transporte públicos para chegar à universidade
(8)

. Segundo pesquisa realizada com 160 

estudantes de enfermagem de São Paulo (Brasil), utilizar o metrô como meio de transporte, 

não praticar atividades de lazer e esportes e ter uma atividade de trabalho representou maior 
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estresse para gerenciar o tempo
(1)

. Em outra pesquisa, com 130 discentes de enfermagem, o 

transporte público utilizado para chegar à faculdade foi um dos estressores mais pontuados 

pelos alunos
(7)

.  

Com base no exposto, verifica-se que o contexto vivenciado pelo estudante de 

enfermagem, incluindo as questões sociodemográficas, acadêmicas e assistenciais, pode levá-

lo ao estresse durante a formação profissional.  

O estresse é definido como qualquer situação, de origem interna ou externa, que taxe 

ou exceda os recursos adaptativos do indivíduo
(8)

. Em investigação com estudantes de 

enfermagem do Rio Grande do Sul, foram identificados 9,23% dos discentes com alto nível 

de estresse e 67,69% em médio nível de estresse 
(9)

. Esse fenômeno apresenta possíveis 

repercussões à saúde dos estudantes universitários, dentre elas, a Síndrome de Burnout, cuja 

relação com o estresse já foi verificada com significância estatística em diferentes 

investigações
(10-11, 7)

. 

Tal Síndrome ocorre quando o indivíduo não utiliza estratégias efetivas para o 

enfrentamento do estressor. Assim, o estressor permanece, o que pode levar à cronificação do 

estresse e, por conseguinte, ao Burnout
(12)

. Suas características são: Exaustão Emocional, que 

consiste no sentimento de exaustão frente às exigências do estudo; Descrença, conceituada 

como a presença de uma atitude cínica e distanciada quanto ao estudo; e Ineficácia 

Profissional, caracterizada pela percepção do indivíduo de estar sendo incompetente enquanto 

estudante
(12)

. Nesse contexto, pesquisadores verificaram 48,6% dos discentes de medicina de 

Washington
(13)

 e 17% dos estudantes de odontologia
(14) 

de São Paulo com a Síndrome.   

Apesar do panorama apresentado, estudos têm apontado baixo e moderado estresse em 

estudantes universitários
(11,15)

. Esse contexto tem sido justificado pela presença de 

características que permitem a resistência do indivíduo ao estresse (Hardy) e que compõem 

uma Personalidade denominada Hardiness
(16)

. Assim, o indivíduo Hardy apresenta a crença 



 

 

 

 

75 

de poder controlar os eventos de sua experiência (Controle), a habilidade de sentir-se 

completamente comprometido nas atividades de sua vida (Compromisso) e a interpretação da 

mudança como um desafio excitante para o crescimento pessoal (Desafio)
(16)

. Essa 

personalidade pode ser desenvolvida ao longo do tempo a partir das experiências vividas e 

está relacionada a melhores condições de saúde física e mental
(16)

.  Em pesquisa realizada 

com 112 estudantes médicos de pós-graduação do sul do Brasil, foi evidenciado que 52,67% 

apresentavam altas médias em Controle, 53,67% altas em Compromisso e 48,21% altas em 

Desafio. A partir da associação dos domínios, foi observado que 23,21% apresentavam 

características de Personalidade Hardiness. Além disso, essa Personalidade foi correlacionada 

ao baixo estresse, confirmando a ocorrência de menor intensidade de estresse em indivíduos 

Hardy
(17)

. 

No entanto, não se verificam pesquisas que analisem a relação das características 

sociodemográficas e acadêmicas com a ocorrência da Personalidade Hardiness na literatura 

científica. Ademais, poucos são os estudos que analisam a relação dessas características com a 

Síndrome de Burnout e, conforme revisão integrativa da literatura, nenhum foi desenvolvido 

especificamente entre estudantes de enfermagem
(18,19)

. Em revisão conduzida no Pubmed 

pelos autores dessa investigação, verificou-se que nenhuma investigação comparou as 

características de estudantes resistentes ao estresse com aquelas apresentadas por estudantes 

com Síndrome de Burnout, um fenômeno decorrente da cronificação do estresse. 

Com base nessa lacuna, o objetivo desse estudo foi comparar as características 

sociodemográficas e acadêmicas de estudantes de enfermagem que apresentam Síndrome de 

Burnout e Personalidade Hardiness. Tendo em vista que o estudante Hardy apresenta 

resistência ao estresse e que o estudante em Burnout sofre em decorrência dele, defende-se a 

hipótese de que as características sociodemográficas e acadêmicas que contribuem para a 
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ocorrência do Burnout em discentes de enfermagem sejam diferentes daquelas que 

contribuem para a ocorrência da Personalidade Hardiness.  

 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo transversal, analítico e de abordagem quantitativa, desenvolvido 

em três Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil. 

Incluíram-se discentes dos Cursos de Graduação em Enfermagem das três instituições, 

regularmente matriculados do 1º ao 8º semestre dos respectivos cursos, com idade igual ou 

superior a 18 anos. Excluíram-se os estudantes não matriculados em disciplinas do ciclo 

profissionalizante; que, no período de coleta dos dados, não concluiriam a grade curricular por 

ultrapassarem o limite de tempo de cada escola; que não foram captados durante a coleta de 

dados; e que estavam em intercâmbio.  

A coleta de dados foi realizada entre abril de 2011 e março de 2012. Os alunos foram 

abordados em sala de aula com horário previamente agendado junto ao docente por meio de 

reuniões. Inicialmente, havia 732 discentes de enfermagem matriculados nas referidas 

instituições de ensino. Contudo, 14 discentes não estavam matriculados em disciplinas do 

ciclo profissionalizante, três não concluiriam a grade curricular por ultrapassarem o limite de 

tempo, 91 não foram captados durante a coleta, três estavam em intercâmbio, quatro eram 

menores de 18 anos, 34 não devolveram os instrumentos e quatro participaram do projeto 

como pesquisadores, o que totalizou 153 discentes excluídos. Ainda, oito discentes não 

aceitaram participar da pesquisa e um não respondeu a nenhum dos itens da Escala de 

Hardiness. Sobre esse último, a falta de respostas influenciou na realização de alguns testes 

estatísticos e, por isso, procedeu-se a exclusão desse sujeito. Assim, a população de acesso 

desse estudo compôs-se de 570 discentes de enfermagem, conforme os critérios de inclusão e 

exclusão selecionados.  



 

 

 

 

77 

 Os dados foram coletados por meio dos seguintes instrumentos auto-aplicáveis: 

Formulário para caracterização sociodemográfica dos discentes e Maslach Burnout Inventory- 

Student Survey (MBI-SS) e Escala de Hardiness (EH). Esses instrumentos foram entregues 

aos sujeitos convidados e que aceitaram participar do estudo mediante a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido –TCLE.  

No Formulário para caracterização sociodemográfica dos discentes, abordaram-se as 

seguintes variáveis quantitativas: data de nascimento, número de filhos, tempo gasto para 

chegar à instituição, número de disciplinas no semestre atual, carga horária semestral, tempo 

diário de estudo, tempo dedicado ao grupo de estudo/pesquisa; e qualitativas: sexo, situação 

conjugal, com quem reside, prática de esporte, realização de atividades de lazer, instituição 

em que estuda, semestre letivo, ano de início do curso, participação em grupos de 

estudo/pesquisa, se possui bolsa de iniciação científica, satisfação com o curso, experiência 

profissional na área da saúde, outro curso superior, interesse em desistir do curso e se possui 

emprego. 

 O MBI-SS foi traduzido e validado para a realidade brasileira em 2006
(20)

.  Esse 

instrumento foi construído para avaliar Síndrome de Burnout em estudantes, ou seja, como 

este vivencia seu estudo de acordo com três subescalas conceituais: Exaustão Emocional 

(EE), Descrença (DE) e Eficácia Profissional (EP)
(20)

. O instrumento é um questionário auto- 

aplicável e com escala tipo Likert de sete pontos, em que: zero- “nunca”, um- “uma vez ao 

ano ao menos”, dois- “algumas vezes ao mês ou menos”, três- “algumas vezes ao mês”, 

quatro- “uma vez por semana”, cinco- “algumas vezes na semana” e seis -“todos os dias”. 

Ainda, o MBI-SS é composto por 15 questões distribuídas da seguinte forma: Exaustão 

Emocional (itens 1, 4, 6, 8, 12), Descrença (itens- 2, 9,10,14) e Eficácia profissional (itens- 3, 

5, 7, 11, 13, 15)
(20)

. 
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 A Escala de Hardiness foi traduzida e adaptada para o português em 2009
(21)

 e 

validada em 2013
(22)

. Ela é composta por 30 itens dispostos em escala tipo likert de quatro 

pontos, em que: 0 – nada verdadeiro, 1 – um pouco verdadeiro, 2 – quase tudo verdadeiro e 3– 

completamente verdadeiro.  Os itens são dispostos em três domínios: Controle (2, 3, 8, 9, 12, 

15, 18, 20, 25 e 29), Compromisso (1, 6, 7, 11, 16, 17, 22, 27,28 e 30) e Desafio (4, 5, 10, 13, 

14, 19, 21, 23, 24 e 26)
(21)

. Destaca-se que os escores dos itens 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 18, 19, 20, 

22, 23, 25, 28 e 30 devem ser invertidos para então serem somados 
(21)

. 

A análise dos instrumentos foi realizada com base em um escore padronizado  iSp , 

calculado para cada subescala do MBI-SS e domínio da EH. Para isso, realizou-se a soma dos 

valores respondidos, excluindo-se os zeros, e desse valor, subtraiu-se a soma dos valores 

mínimos possíveis da referida subescala/domínio. Posteriormente, dividiu-se esse valor pela 

diferença entre a soma dos valores máximos possíveis e a soma dos valores mínimo possíveis 

da subescala/domínio.  

 A partir do escore obtido, identificou-se o nível de Exaustão Emocional, Descrença e 

Eficácia Profissional do MBI-SS da seguinte maneira: os estudantes com escore até 50% 

foram considerados com baixo nível na referida subescala e, acima desse valor, com alto nível 

na subescala em questão. Dessa forma, quando essa associação foi alto nível de Exaustão 

Emocional, alto nível de Descrença e baixo nível de Eficácia Profissional, o discente foi 

considerado com indicativo para Síndrome de Burnout 
(21,16)

. 

Para análise da EH, a classificação do nível de Controle, Compromisso e Desafio foi 

realizada da mesma maneira, ou seja, estudantes com escore até 50% foram considerados com 

baixo nível no referido domínio e, acima desse valor, com alto nível no domínio em questão. 

Assim, quando essa associação foi concomitantemente alto nível de Compromisso, alto nível 

de Controle e alto nível de Desafio, o discente foi considerado com Personalidade 

Hardiness
(23)

. 
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Para organização e análise dos dados, foi criado um banco de dados no programa 

Excel (Office 2007) e utilizado o programa Statistical Analisys System (SAS, versão 9.01) e 

Statistica (versão 7.1).  As variáveis qualitativas foram apresentadas em valores absolutos(n) e 

percentuais (%). As variáveis quantitativas foram expostas em medidas descritivas: valores 

mínimos e máximos, média ( x ) e desvio padrão (dp).  

Após a identificação da ocorrência dos fenômenos aqui analisados, os discentes de 

enfermagem com indicativo para o Burnout e (ou) Personalidade Hardiness foram analisados 

em relação a suas características sociodemográficas e acadêmicas. Assim, para a comparação 

da ocorrência do Burnout e da Personalidade Resistente em relação às variáveis 

sociodemográficas e acadêmicas, utilizou-se o Teste de Qui-Quadrado. Valores de p<0,05 

foram considerados estatisticamente significativos, com intervalo de confiança de 95%. A 

análise da consistência interna dos itens que compõe o MBI-SS e a EH foi realizada por meio 

do Coeficiente Alfa de Cronbach. 

Este trabalho constitui-se em um subprojeto do projeto Estresse, Coping, Burnout, 

Sintomas Depressivos e Hardiness em Discentes e Docentes de Enfermagem, aprovado no 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) sob o 

nº 0380.0.243.000-10. 

Atendendo às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos (Resolução CNS 196/96)
(23)

, foi encaminhado um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido junto aos instrumentos, com informações referentes à pesquisa, o qual foi 

assinado pelos sujeitos, autorizando sua participação voluntária na pesquisa.  

 

RESULTADOS 

 Na análise da consistência interna dos 15 itens que compõem o MBI-SS, verificou-se 

Alfa de Cronbach de 0,596. Quanto à subescalas do MBI, o Alfa foi de 0,869 para “Exaustão 
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Emocional”, de 0,623 para Descrença e de 0,612 para Eficácia Profissional. Para os 30 itens 

da Escala de Hardiness, obteve-se Alfa de Cronbach de 0,781. Sobre os domínios dessa 

escala, observou-se Alfa de 0,643 para o Controle e para o Compromisso e de 0,644 para o 

Desafio. Esses valores atestam confiabilidade satisfatória ao instrumento utilizado para a 

população dessa investigação
(24)

. As medidas descritivas do MBI-SS e da EH para os 

discentes de enfermagem são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Medidas Descritivas do MBI-SS e da EH para os discentes de enfermagem. Rio 

Grande do Sul, Brasil, 2014. 

Instrumento Média  Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

MBI-HSS     

MBI-SS(15 itens) 2,51 0,79 0,40 4,87 

Exaustão Emocional 3,57 1,31 0,00 6,00 

Descrença 1,78 1,29 0,00 5,75 

Eficácia Profissional 2,12 0,82 0,83 5,67 

EH     

EH(30 itens) 2,05 0,33 1,12 3,00 

Compromisso 2,15 0,42 1,00 3,00 

Controle 2,06 0,38 1,00 3,00 

Desafio 1,94 0,41 1,00 3,00 

 

Verifica-se que 24,74% (n = 141) dos participantes apresentam Síndrome de Burnout e 

21,93% (n = 125) Personalidade Hardiness.  

Quantos às diferenças entre a ocorrência do Burnout e da Personalidade Hardiness e as 

variáveis sociodemográficas e acadêmicas, os resultados significativos entre pelo menos um 

grupo de variáveis são apresentados nesse estudo. Dessa maneira, a comparação entre a 

ocorrência da Síndrome de Burnout e da Personalidade Hardiness segundo as características 

sociodemográficas e acadêmicas é apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2- Comparação entre a ocorrência da Síndrome de Burnout e da Personalidade 

Hardiness em relação às características sociodemográficas. Rio Grande do Sul, Brasil, 2014. 

Variáveis 

sociodemográficas  

Síndrome de Burnout 

(n=141) 

Personalidade Hardiness 

(n=125) 

 n(%)  n(%)  

Sexo Masculino 24(17,02%)  23(18,40%)  

Feminino 117(82,98%)  102(81,60%)  

Total 141 (100%)  125(100%)  

Valor de p*   p<0,0001  p<0,0001 

Situação Conjugal Solteiro 98(69,50%)  83(66,40%)  

Casado 35(24,82%)  32(25,60%)  

Outro 8(5,67%)  8(6,40%)  

Total 141(100%)  125(100%)  

Valor de p*   p<0,0001  p<0,0001 

Presença de Filhos Sim 20(14,18%)  31(24,80%)  

Não 121(85,82%)  94(75,20%)  

Total 141(100%)  125(100%)  

Valor de p*   p<0,0001  p<0,0001 

Faixa Etária < 20 anos 33(23,40%)  19 (15,20%)  

20-24 anos 60(42,55%)  55(44,00%)  

25-29 anos 19(13,48%)  14(11,20%)  

>29 anos 29(20,57%)  37(29,60%)  

Total  141 (100%)  125(100%)  

Valor de p*   p<0,0001  p<0,0001 

*Diferença estatisticamente significativa (Teste de Qui-Quadrado). 

 

Observa-se que os discentes com Síndrome de Burnout apresentam as mesmas 

características sociodemográficas que os discentes com Personalidade Hardiness, com 

diferença estatisticamente significativa. A comparação entre a ocorrência do Burnout e do 

Hardiness em relação às características acadêmicas dos estudantes de enfermagem é 

apresentada a seguir (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Comparação entre a ocorrência da Síndrome de Burnout e da Personalidade 

Hardiness em relação às características acadêmicas. Rio Grande do Sul, Brasil, 2013. 

Variáveis 

acadêmicas 

Síndrome de Burnout 

(n=141) 

Personalidade Hardiness 

(n=125) 

 n(%)  n(%)  

Esportes* Sim 35(25,00%)  32(25,60%)  

Não 105(75,00%)  93(74,40%)  

Total 141(100%)  125(100%)  

Valor de p**   p<0,0001  p<0,0001 

   Bolsa Acadêmica Sim 32(22,70%)  22(17,60%)  

Não 109(77,30%)  103(82,40%)  

Total 141(100%)  125(100%)  

Valor de p**   P<0,0001  p<0,0001 

Desistir do Curso Sim 52(36,88%)  35(28,00%)  

Não 89(63,12%)  90(72,00%)  

Total 141(100%)  125(100%)  

Valor de p**   p=0,0018  p<0,0001 

Satisfação com o 

Curso* 

Sim 133(95,00%)  117(93,60%)  

Não 7(5,00%)  8(6,40%)  

Total 140(100%)    

Valor de p**   p<0,0001  p<0,0001 

*Um sujeito não respondeu ao item. 

**Diferença estatisticamente significativa (Teste de Qui-Quadrado). 

 

 Quanto ao semestre do curso, verificou-se, tanto entre os estudantes hardy (Fr = 

22,40%; p = 0,0011), quanto entre aqueles em Burnout (Fr = 29,79%; p < 0,001), o 

predomínio dos discentes matriculados no 1ª semestre. A mesma situação é observada quanto 

ao número de disciplinas cursadas, pois houve predomínio de discentes que cursam 10 

disciplinas, tanto entre aqueles com Personalidade Hardiness (Fr= 40,00%; p < 0,0001), 

quanto entre aqueles em Burnout (Fr=46,10%; p < 0,001). Nesse sentido, observa-se que os 

alunos em Burnout e aqueles com Personalidade Hardiness possuem as mesmas 

características acadêmicas embora apresentem desfechos que, conceitualmente, se opõem. 
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Assim, enquanto alguns alunos apresentam resistência ao estresse (Hardiness), outros sofrem 

com a cronificação do estresse (Burnout).   

 

DISCUSSÃO 

 Os acadêmicos de enfermagem convivem com os estressores da formação acadêmica, 

incluindo aqueles do contexto assistencial e de ensino-aprendizagem. Associado a isso, 

algumas características sociodemográficas podem influenciar na ocorrência do estresse e seus 

desfechos a vida e saúde desses indivíduos
(1,3)

. Dentre eles, destaca-se a Síndrome de 

Burnout, decorrente da cronificação do estresse, que foi verificada em 24,74%(n=141) dos 

estudantes de enfermagem dessa pesquisa.  

Os resultados encontrados aproximam-se daqueles já verificados em pesquisas 

brasileiras envolvendo discentes de odontologia (17% de 235 estudantes)
(14)

 e enfermagem 

(20,07% de 130 estudantes)
(7)

. No entanto, é inferior a aqueles identificados por pesquisadores 

em âmbito internacional, em investigações conduzidas entre discentes de medicina de 

Minnesota-EUA (45% de 545 estudantes)
(25)

 e de Washington-EUA (48,6% de 4287 

estudantes)
(13)

. Isso evidencia que o contexto vivido pelos discentes interfere na ocorrência do 

estresse e nos seus desfechos à saúde, uma vez que se trata de alunos de países e cursos de 

graduação distintos.  

Nesse sentido, ao analisar o contexto sociodemográfico e acadêmico dos discentes de 

enfermagem com Burnout, verificou-se que a ocorrência dessa Síndrome é maior em 

discentes do sexo feminino, solteiros, sem filhos, que não praticam esportes, sem bolsa 

acadêmica, satisfeitos com o curso e que não pensaram em desistir dele. Sobre o sexo, 

destaca-se que o predomínio de mulheres nos cursos de enfermagem é um fato já evidenciado 

em diferentes pesquisas
(1,7)

 e que também foi verificado nessa investigação. Logo, esse fato 

pode ter contribuído para a prevalência de mulheres em Burnout na população dessa pesquisa.
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 O fato de serem solteiros e sem filhos sustenta a tese de que a família e os 

relacionamentos atuam como suporte para o enfrentamento às situações do ambiente 

ocupacional ou acadêmico e que a falta desse suporte pode implicar em maiores taxas de 

estresse e Burnout. Em pesquisa com 514 discentes brasileiros da área de saúde, foram 

identificadas médias maiores de Exaustão Emocional entre aqueles que não tinham filhos 

( x =3,05; p = 0,000) em comparação aos demais ( x =2,26; p = 0,000)
(12). 

Em investigação 

conduzida com 246 estudantes de enfermagem da Irlanda, 38,2% dos indivíduos com 

relacionamento estável apresentaram menor frequência de estresse
(26)

.  

 A bolsa acadêmica permite maior autonomia ao aluno para participação em atividades 

acadêmicas, como eventos e cursos. Essas são oportunidade em que o aluno pode conhecer 

novas pessoas e lugares, bem como estabelecer contatos profissionais.  Além disso, a bolsa 

auxilia no custeio de gastos pessoais no período de formação, o que permite ao aluno uma 

imersão maior no contexto acadêmico. Nesse sentido, em pesquisa com 524 estudantes 

universitários de diferentes cursos
(12)

, verificaram-se que aqueles com bolsa acadêmica( x = 

3,53; p =0,005)
 
tinham médias de exaustão menores que aqueles que dependiam dos pais( x = 

2,93; p=0,005) ou sustentavam-se por conta própria( x = 2,46; p=0,005).
 

 No entanto, a bolsa acadêmica e as atividades inerentes ao próprio curso demandam 

tempo e podem sobrecarregar o aluno. Assim, o tempo disponível para atividades pessoais, 

como a prática de esportes, fica limitado. Esse fato foi evidenciado nessa pesquisa uma vez 

que a ocorrência do Burnout foi maior entre aqueles que não praticam esportes. Essa atividade 

melhora a auto-estima, aumenta a segurança para com as tarefas diárias e eleva o bem-estar. 

Além disso, o esporte associa-se a um menor risco de alterações na saúde mental dos 

discentes, como o estresse, e auxilia nas interações sociais
(1,7)

. Em pesquisa com discentes de 

São Paulo, foi observado que aqueles que praticam esporte tiveram médias menores de 

estresse
(1)

. Além disso, ao auxiliar na minimização do estresse, a prática de esportes auxilia na 
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prevenção de diferentes desordens psicológicas, como a depressão, o Burnout e a ansiedade
(27-

28)
. 

Além disso, entre os indivíduos com Burnout, predominam aqueles com faixa etária 

entre 20 e 24 anos, que estão matriculados no primeiro semestre, cursam 10 disciplinas, não 

pensaram em desistir do curso e estão satisfeitos com o mesmo. Observa-se que os estudantes 

são jovens, convivendo com uma nova realidade, posta pelo ingresso no ensino superior, e 

submetidos a um notável volume de atividades acadêmicas. Assim, verifica-se que, para parte 

dos alunos, essas situações são interpretadas como estressoras e que as estratégias de 

enfrentamento utilizadas não foram efetivas, o que levou à cronificação do estresse e, 

posteriormente, ao Burnout. Sobre isso, estudiosos descrevem que o ingresso no ensino 

superior implica mudanças quanto à responsabilidade, ao volume de atividades a serem 

realizadas diariamente e, portanto, ao tempo disponível para atividades sociais
(6)

. Assim, o 

aluno precisa gerenciar o tempo diário para conciliar as atividades acadêmicas à vida social, à 

prática de esporte e ao lazer
(1,12)

.  

 No entanto, embora avaliem as situações da formação acadêmica como estressantes, a 

satisfação com o curso e o interesse em não abandoná-lo podem ter levado os alunos a 

utilizarem diferentes estratégias de enfrentamento, todavia, sem sucesso para minimização do 

estresse. Quanto a isso, pesquisadora
(29)

 afirma que algumas pessoas despendem todos os 

esforços necessários para atingir seus objetivos, o que leva à Exaustão Emocional. Quando o 

indivíduo percebe que seus objetivos não foram atingidos, o mesmo afasta-se dos demais 

colegas por meio de atitudes de indiferença e frieza (Descrença) e sua produtividade reduz, 

com impacto à Realização Profissional
(29).

  

Embora o contexto apresentado contribua para a ocorrência do Burnout, sabe-se que 

algumas pessoas apresentam características de personalidade que permitem resistência ao 

estresse. Nesse sentido, verificou-se que 21,93% (n=125) dos discentes dessa investigação 
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apresentaram Personalidade Hardiness e que as características desses indivíduos  são as 

mesmas identificadas para os discentes em Burnout. 

Nesse sentido, não ter filhos e estar solteiro pode implicar em maior tempo disponível 

para outras atividades acadêmicas e eventos sociais. O aluno que não tem bolsa acadêmica 

pode buscar atividades opcionais para a sua manutenção, nas quais consolida as relações 

interpessoais (Compromisso) e precisa controlar os eventos relacionados às tarefas 

acadêmicas e laborais (Controle). Em caso de sobrecarga, é possível que o aluno não encontre 

tempo para a realização de esportes. Nesse sentido, podem ser fortalecidos o Compromisso 

(capacidade de manter-se envolvido com as pessoas e eventos em vez de se isolar e alienar) e 

Controle (necessidade de controlar os eventos da vida), duas características importantes da 

Personalidade Hardiness
(30)

.  

Além disso, entre os indivíduos com Personalidade Hardiness, predominam aqueles 

com faixa etária entre 20 e 24 anos, que estão matriculados no primeiro semestre, cursam 10 

disciplinas e não pensaram em desistir do curso. Assim, evidenciam-se alunos jovens; com 

notável carga de atividades; no início do curso de graduação e, portanto, em processo de 

adaptação a ele, mas que, apesar disso, desejam continuar no curso e sentem-se satisfeitos 

com o curso escolhido. Esses achados podem fortalecer o componente Desafio da 

Personalidade Hardiness, que consiste na habilidade de interpretar o estressor como algo 

normal e uma oportunidade para aprender mais
(17, 30)

, principalmente pelo fato de o contexto 

universitário ser ainda novo aos alunos que recém ingressaram(1º semestre). 

Com base no panorama exposto, pode-se extrair que o contexto acadêmico contribui, 

tanto para manutenção da saúde física e mental, quanto para alterações da mesma.  Assim, as 

diferentes interpretações que os estudantes fazem desse mesmo contexto é que irão definir 

qual a repercussão estará presente em sua vida, se uma Síndrome decorrente da utilização de 

estratégias inefetivas de enfrentamento, ou se uma Personalidade relacionada a menores 
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níveis de estresse
(17)

. Isso fortalece o caráter individual presente no Modelo Interacionista do 

estresse
(8)

, segundo o qual, a ocorrência do estresse está vinculada a avaliação cognitiva, ou 

seja, a definição de um significado para o evento em uma série de categorias avaliativas
(8,17)

. 

Assim, situações idênticas podem ser percebidas como estressoras por alguns estudantes e 

como um desafio excitante ao crescimento profissional para outros. Por conseguinte, alguns 

resistem melhor ao estresse do que os outros embora inseridos no mesmo contexto. 

 

CONCLUSÃO 

Verificou-se que as características sociodemográficas e acadêmicas, tanto dos 

discentes com Personalidade Hardiness, quanto daqueles em Burnout, são as mesmas. Esse 

fato refuta a hipótese levantada nessa investigação, de que as características 

sociodemográficas e acadêmicas que contribuem para a ocorrência da Síndrome de Burnout 

em discentes de enfermagem sejam diferentes daquelas que contribuem para a Personalidade 

Hardiness. 

Assim, o contexto sociodemográfico e acadêmico pode contribuir, tanto para 

desfechos negativos do estresse, como a Síndrome de Burnout, quanto para o fortalecimento 

das características da Personalidade resistente ao estresse (Hardiness). Portanto, infere-se que 

a maneira pela qual o estudante interpreta o contexto vivido é que irá definir os desfechos 

relacionados ao estresse na formação em enfermagem. Essa compreensão compõe o principal 

avanço dessa pesquisa. 

Como limitação desse estudo, destaca-se as diferentes técnicas de análise utilizadas 

pelos pesquisadores, fato que dificultou a comparação entre os achados desse estudo e os 

resultados de outras pesquisas. Além disso, poucas pesquisas analisam as características dos 

acadêmicos em relação à ocorrência da Síndrome Burnout e da Personalidade Hardiness, 

sendo essa uma evolução nos estudos relacionados ao estresse.  
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Nesse sentido, aponta-se a necessidade de construção de pesquisas com outras 

abordagens e delineamentos para compreender como os alunos têm avaliado a formação 

acadêmica, considerando a relação dos estressores e as características sociodemográficas 

conjuntamente. 
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3 DISCUSSÃO 

 

 Com base nos resultados dessa investigação, observou-se que 64,04% dos discentes 

apresentaram alto nível de Exaustão Emocional, 35,79% alto nível de Despersonalização e 

87,72%  baixo nível de Eficácia Profissional.  Resultados similares já foram verificados em 

outros estudos envolvendo discentes brasileiros e norte-americanos (DYRBYE et al, 2006; 

COSTA; SANTOS; SANTOS; MELO; ANDRADE, 2012). Com base nisso, observa-se o 

predomínio de discentes com alta Exaustão Emocional e baixa Eficácia Profissional.  Tal fato 

merece atenção, pois a Exaustão corresponde ao traço inicial da Síndrome de Burnout 

(CARLOTTO; CÂMARA, 2006, CARLOTTO; NAKAMURA; CÂMARA, 2006) e já tem 

sido relacionada a altos níveis de depressão e baixa satisfação com a vida (RUDMAN; 

GUSTAVSSON, 2012). Quanto à baixa Eficácia Profissional, essa já foi associada ao 

interesse de abandonar o curso de graduação e à ocorrência de Depressão entre estudantes 

universitários (CARLOTTO; CÂMARA, 2006, BECKER; MILAD; KLOCK, 2006, 

DYRBYE et al, 2010). Dessa maneira, destaca-se a importância de estratégias que minimizem 

a Exaustão Emocional e os sentimentos de baixa Eficácia Profissional em discentes 

universitários, em especial, de enfermagem. 

Ao associar tais constructos, evidenciou-se 24,74% dos discentes com indicativo de 

Síndrome de Burnout.  Esse resultado é próximo a aqueles identificados em pesquisa com 

discentes de outros cursos de graduação no Brasil (COSTA; SANTOS; SANTOS; MELO; 

ANDRADE, 2012, CAMPOS; JORDANI; ZUCOLOTO; BONAFÉ; MAROCO, 2012), mas 

é inferior a aqueles identificados com discentes de outros cursos em âmbito internacional 

(DYRBYE, 2006, DYRBYE 2008). Dessa forma, observa-se que há ocorrência de Burnout 

entre estudantes de enfermagem e de outros cursos no Brasil, embora seja menor em relação 

aos discentes de outros países. Isso pode relacionar-se aos diferentes contextos acadêmicos e 

funções desempenhadas em cada curso de graduação.  Nesse sentido, autores apontam a 

necessidade de melhorar o ambiente de ensino-aprendizagem e a organização das atividades 

clínicas, bem como ampliar as experiências vividas pelos discentes (DYRBYE, 2008). 

No entanto, embora as diferenças nas políticas de ensino e na estrutura de formação 

em outros países possam contribuir para uma maior frequência de Burnout em discentes 

estrangeiros, a maneira pela qual os indivíduos interpretam e lidam com as situações da 

formação em enfermagem é distinta. Isso pode ser atribuído a Personalidade Hardiness, cujas 

características permitem resistência ao estresse e, portanto, reduzem o risco de o indivíduo 

apresentar a Síndrome de Burnout. 
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 Nesse sentido, verificou-se que 48,77% apresentaram alto nível de Controle, 61.40% alto 

nível de Compromisso e 35,44% alto nível de Desafio. Ademais, ao associar os domínios, 

atestou-se que 21,93% possuíam características de Personalidade Hardiness e que, desses, 

68,00% não possuem a Síndrome de Burnout (p= 0,033).  Dessa forma, a crença de poder 

controlar os eventos do processo de ensino-aprendizagem, o compromisso com as atividades 

acadêmicas e a capacidade de interpretar as situações como um desafio são características de 

parte dos estudantes aqui analisados, o que os configura como Hardy (resistentes ao estresse). 

Por consequência, esses indivíduos sofrem menos com os desfechos do estresse.  

 Além disso, pesquisadores já apontaram essa Personalidade como preditora de menores 

índices de depressão (PENGILLY; DOWD, 2000) e de melhor desempenho acadêmico 

(MADDI; HARVEY; KHOSHABA; FAZEL; RESURRECCION, 2012). Portanto, destaca-se 

a necessidade de promover essa Personalidade entre estudantes tendo em vista uma formação 

satisfatória e que permita uma atuação profissional de qualidade e com menos riscos a saúde 

dos futuros profissionais de enfermagem. 

Ao analisar as características dos alunos que apresentam Síndrome de Burnout e 

daqueles com Personalidade Hardiness, verificou-se que a ocorrência, tanto do Burnout, 

quanto do Hardiness, é maior nos discentes do sexo feminino, solteiros, sem filhos, com 

idades entre 20 e 24 anos, que não praticam esportes, não são bolsistas, cursam 10 disciplinas, 

do primeiro semestre, satisfeitos com o curso e sem interesse em abandoná-lo.  Nesse sentido, 

pode-se inferir que o contexto sociodemográfico e acadêmico pode contribuir, tanto para os 

desfechos relacionados ao estresse, como a Síndrome de Burnout, quanto para a resistência a 

esse fenômeno. Assim, as diferentes interpretações que os estudantes fazem do contexto 

acadêmico é que irão definir a ocorrência dos desfechos relacionados ao estresse. Isso 

fortalece o caráter individual do estresse presente no Modelo Interacionista (LAZARUS; 

FOLKMAN, 1984), segundo o qual, a ocorrência desse fenômeno está vinculada a avaliação 

cognitiva, ou seja, a definição de um significado para o evento em uma série de categorias 

avaliativas (LAZARUS; FOLKMAN, 1984)  
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4 CONCLUSÃO 

 
A partir dos objetivos propostos neste estudo, concluiu-se que: 

 

Quanto às características sociodemográficas e acadêmicas, houve predomínio de 

discentes de enfermagem que: 

 são do sexo feminino(84,21% ); 

 estão na faixa etária entre 20 e 24 anos (47,37%); 

 são  solteiros (74.39%); 

 não possuem filhos (81,05%) ; 

 residem com a família (75,57%); 

 praticam atividades de lazer(60,36%); 

 não praticam esportes (74,25%); 

 estão matriculados no primeiros semestre(22,46%); 

 cursam 10 disciplinas(37,19%); 

 estão satisfeitos com o curso(90,97%); 

 não participam de grupos de pesquisa(72,76%); 

 não possuem bolsa acadêmica (77,15%); 

 não exercem atividade de trabalho(71,00%); 

 não possuem experiência profissional na área de saúde(62,81%); 

 não pensaram em desistir do curso (68,19%). 

 

Quanto à Síndrome de Burnout: 

 A média para os 15 itens do Maslach Burnout Inventory- Students Survey foi de 

2,51(±0,79); 

 As médias por subescala do Maslach Burnout Inventory- Students Survey foram de 

3,57(±1,31) para Exaustão Emocional, de 1,78(±1,29) para Descrença e 2,12(±0,82) para 

Eficácia Profissional; 

 64,04% apresentaram alto nível de Exaustão Emocional, 35,79% alto nível de 

Despersonalização e 87,72% baixo nível de Eficácia Profissional; 

 24,74% dos participantes apresentam indicativo de Síndrome de Burnout. 
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Quanto à Personalidade Hardiness: 

 A média para os 30 itens da Escala de Hardiness foi de 2,05 (±0,33); 

 As médias por domínio da Escala de Hardiness foram de 2,15(±0,42) para o 

Compromisso, 2,06 para o Controle e de 1,94(±0,41) para o Desafio; 

 48,77% apresentaram alto nível de Controle;  

 61,40% apresentaram alto nível de Compromisso; 

  35,44% apresentaram alto nível de Desafio;  

 21,93% possuíam características de Personalidade Hardiness. 

 

Quanto à comparação entre Síndrome de Burnout e Personalidade Hardiness: 

 Houve diferença estatisticamente significativa entre a ocorrência da Personalidade 

Hardiness e da Síndrome de Burnout (p= 0,033), sendo que 68,00% dos discentes Hardy, não 

possuem indicativo para a Síndrome de Burnout. 

 

Quanto às comparações envolvendo a Síndrome de Burnout, a Personalidade Hardiness 

e as características sociodemográficas: 

 

 A ocorrência do Burnout é maior nos discentes do sexo feminino (Fr=82,98%; 

p<0,0001), solteiros (Fr=69,50%; p<0,0001), sem filhos(Fr= 85,82%; p<0,0001), com idades 

entre 20 e 24 anos(fr=42,55%; p<0,0001), que não praticam esportes (Fr=75,00%; p<0,0001), 

não são bolsistas(Fr=77,30%; p<0,0001), cursam 10 disciplinas (Fr=46,10%; p<0,001), do 

primeiro semestre(Fr= 29,79%; p<0,001), satisfeitos com o curso(Fr=95,00%; p<0,0001) e 

sem interesse em abandoná-lo (Fr=63,12%; p=0,0018). 

 

 Da mesma forma, a ocorrência da Personalidade Hardiness predomina em discentes do 

sexo feminino (Fr= 81,60%; p<0,0001), solteiros (Fr= 66,40%; p<0,0001), sem filhos(Fr= 

75,20%; p<0,0001), com idades entre 20 e 24 anos(Fr= 44,00%; p<0,0001), que não praticam 

esportes(Fr= 74,40%; p<0,0001), não são bolsistas(Fr= 82,40%; p<0,0001), cursam 10 

disciplinas (Fr= 40,00%; p<0,0001), do primeiro semestre(Fr= 22,40%; p= 0,0011), 

satisfeitos com o curso(Fr=93,60%; p<0,0001) e sem interesse em abandoná-lo(Fr= 72,00%; 

p<0,0001).  
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APÊNDICES 

Apêndice A - Formulário Sociodemográfico e Acadêmico dos Discentes. 

 

1. Data de nascimento:     ____/____/_____ 

 

2. Sexo:            (   ) Feminino              (   ) Masculino  

 

3. Situação conjugal:(   ) Casado     (   ) Solteiro    (   ) Viúvo     (   ) Outro  

 

4. Possui filhos:(   )Não    (   )Sim    Quantos?_____ 

 

5. Reside com:(   )família   (   )amigo-colega   (   )sozinho 

 

6. Pratica algum esporte?    (   )Não    (   ) Sim       Qual: 

 

7. Atividade de lazer?    (   )Não    (   ) Sim     Qual: 

 

8. Tempo gasto para chegar naUFSM?       ______ 

 

9. Mês e ano do início do curso: ____ /____ 

 

10. Semestre letivo atual:(   ) 1°   (   ) 2°   (   ) 3°   (   ) 4°  (   ) 5°  (   ) 6°   (   ) 7°   (   ) 8° 

 

11.Número de disciplinas no semestre atual: 

 

12. Carga horária no semestre atual:______hs 

 

13. Quantas horas de estudo se dedica diariamente (fora do harário de aula) ______hs 

 

13. Está satisfeito com o curso?    (   )Não    (   ) Sim 

 

14. Participa de Grupo de Estudo/Pesquisa?   (   )Não    (   ) Sim   Qual: 

 

15. Tempo dedicado ao Grupo de Estudo/Pesquisa por semana?______hs 

 

16. Recebe algum tipo de bolsa? (   )Não  (   ) Sim   Qual?  (   )assistência (   )pesquisa   

(   )extensão   (   )PET 

 

17. Desenvolve alguma atividade de trabalho?  (   )Não    (   ) Sim   Qual: 

 

18. Possui experiência profissional na área da saúde: (   ) Sim  (   ) Não    Qual: 

 

19. Possui outro curso superior:       (   )Não    (   ) Sim       Qual: 

 

20. Já pensou em desistir do curso de enfermagem?  (   )Não    (   ) Sim 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Título do estudo:ESTRESSE, COPING, BURNOUT, SINTOMAS DEPRESSIVOS E 

HARDINESS EM DISCENTES DE ENFERMAGEM. 

Pesquisador (es) responsável(is):Profª Drª Laura Azevedo Guido. 

Instituição/Departamento: Programa de Pós-graduação em Enfermagem –Universidade 

Federal de Santa Maria (PPGEnf/UFSM)   

Telefone para contato: (55) 3020-8029 

Local da coleta de dados: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCAR) e Universidade Paulista(UNIP). 

     

Prezado (a) Senhor (a): 

• Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de  forma 

totalmente voluntária.   

• Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este questionário, é muito 

importante que você compreenda as informações e  instruções  contidas  neste documento.   

• Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes que você se decida a 

participar.  

• Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito.  

 

Objetivo do estudo: Analisar estresse, coping, Burnout, sintomas depressivos e hardiness em 

discentes de enfermagem. 

Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no  preenchimento  deste 

questionário, respondendo às perguntas formuladas.  

Benefícios: Os benefícios para os integrantes desta pesquisa serão indiretos, pois as 

informações coletadas fornecerão subsídios para a construção de conhecimento  em  saúde  e 

Enfermagem, bem como para novas pesquisas a serem desenvolvidas sobre essa temática.   

Riscos: O preenchimento deste questionário poderá expor os participantes a riscos 

mínimoscomo cansaço, desconforto pelo  tempo  gasto  no  preenchimento  do  questionário,  

e  ao relembrar  sensações  vividas  com  situações desgastantes. 

Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores responsáveis.  Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma.  

 

 Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 

___________________________________________, estou de acordo em participar desta 

pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas.  

 

Santa Maria, ____ de __________ de 2011. 

____________________________________________             _________________       

             Assinatura do sujeito de pesquisa                                          N. identidade  
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo e 

estou ciente que não haverá custo adicional ou pagamento pela participação na pesquisa. 

 

 

_____________________________________ 

Profª Coordenadora Drª Laura de Azevedo Guido 

Telefone: (55) 3220-8029 

 

Telefone: (55) 91763014 

 

___________________________________________________________  

Em caso de dúvida  ou  consideração  sobre  a  ética  da  pesquisa  entre  em  contato  com  o  

Comitê  de  Ética  em Pesquisa – CEP-UFSM, na Av. Roraima, 1000 – Prédio da Reitoria – 

7º andar – Campus Universitário – 97105- 900 – Santa Maria- RS. Telefone: (55) 3220-9362 

– email: comiteeticapesquisa@mail.ufsm.br  
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Apêndice C - Cartão de Aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa. 
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Apêndice D - Termo de Concordância e Ciência da Coordenação do Curso da 

Instituição A. 
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Apêndice E - Emenda (Ampliação da Coleta de Dados). 
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Apêndice F - Termo de Concordância e Ciência da Coordenação do Curso da Instituição 

B. 
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Apêndice G - Termo de Concordância e Ciência da Coordenação do Curso da 

Instituição C. 
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Apêndice H - Termo de Confidencialidade  

 

Projeto de pesquisa: ESTRESSE, COPING, BURNOUT, SINTOMAS DEPRESSIVOS E 

HARDINESS EM DISCENTES DE ENFERMAGEM. 

Pesquisador Responsável: Enfª. Drª Laura de Azevedo Guido 

Instituição/departamento: Programa de Pós- graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal de Santa Maria (PPGEnf/UFSM)  

Telefone para contato: (55) 3020-8029. 

Local de Coleta de dados: Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCAR) e Universidade Paulista(UNIP). 

      

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a privacidade dos 

sujeitos cujos dados serão coletados por questionários auto-aplicáveis. Concordam, 

igualmente, que estas informações serão utilizadas única e exclusivamente para execução do 

presente projeto. As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão 

mantidas na sala n° 1306 do Centro de Ciências da Saúde (CCS), por um período de cinco 

anos, sob a responsabilidade do (a) Sr. (a) Drª Laura de Azevedo Guido. Após este período, 

os dados serão destruídos. Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFSM em ...../....../......., com o número do CAAE ......................... 

 

 

 

Santa Maria, .............de ............................de 2010.  

 

 

......................................................................... 

Drª Laura de Azevedo Guido 

RG: 5007594665 

COREN: 22213 
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ANEXOS 

Anexo A – Maslach Burnout Inventory- Student Survey (MBI-SS) 

As afirmações seguintes são referentes aos sentimentos/emoções de estudantes em contexto 

escolar. Leia cada afirmação e decida sobre a frequência com que sente de acordo com o 

quadro seguinte. 

0 1 2 3 4 5 6 

Nunca Uma vez 

ao ano ou 

menos 

Uma vez 

ao mês ou 

menos 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Uma vez 

por 

semana 

Algumas 

vezes por 

semana 

Todos os 

dias 

 

1 Sinto-me emocionalmente esgotado pelos meus estudos. 0 1 2 3 4 5 6 

2  Eu questiono o sentido e a importância de meus estudos. 0 1 2 3 4 5 6 

3  Tenho aprendido muitas coisas interessantes no decorrer dos 

meus estudos. 
0 1 2 3 4 5 6 

4  Sinto-me esgotado no fim de um dia em que tenho aula. 0 1 2 3 4 5 6 

5  Durante as aulas, sinto-me confiante: realizo as tarefas de 

forma eficaz. 
0 1 2 3 4 5 6 

6  Sinto-me cansado quando me levanto para enfrentar outro dia 

de aula. 
0 1 2 3 4 5 6 

7  Sinto me estimulado quando concluo com êxito a minha meta 

de estudos. 
0 1 2 3 4 5 6 

8  Estudar e frequentar as aulas são, para mim, um grande 

esforço. 
0 1 2 3 4 5 6 

9  Tenho me tornado menos interessado nos estudos desde que 

entrei nesta universidade. 
0 1 2 3 4 5 6 

10  Tenho me tornado menos interessado nos meus estudos. 0 1 2 3 4 5 6 

11  Considero-me um bom estudante. 0 1 2 3 4 5 6 

12  Sinto-me consumido pelos meus estudos. 0 1 2 3 4 5 6 

13  Posso resolver os problemas que surgem nos meus estudos. 0 1 2 3 4 5 6 

14  Tenho estado mais descrente do meu potencial e da utilidade 

dos meus estudos. 
0 1 2 3 4 5 6 

15  Acredito que eu seja eficaz na contribuição das aulas que 

frequento. 
0 1 2 3 4 5 6 

Adaptado e validado por Carlotto e Câmara, 2006. 
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Anexo B - Escala de Hardiness 

 

ESCALA DE HARDINESS 

Abaixo estão apresentadas afirmações sobre as quais as pessoas costumam ter opiniões 

diferentes. Circule o número que mostra a sua opinião sobre cada afirmação. Leia as afirmações com 

atenção, e indique o quanto você acha que cada uma é verdadeira de uma forma geral. Não há 

respostas certas ou erradas, dê sua opinião. 

Nada 

verdadeiro 

Um pouco 

verdadeiro 

Quase tudo 

verdadeiro 

Totalmente 

verdadeiro 

0 1 2 3 

 

1 A maior parte da minha vida passei fazendo coisas que valem a pena 0 1 2 3 

2 Planejar antes pode ajudar a evitar a maioria dos problemas futuros 0 1 2 3 

3 Não importa o quanto eu me esforce, meu esforço geralmente não resulta 

em nada 
0 1 2 3 

4 Eu não gosto de fazer mudanças na minha programação diária. 0 1 2 3 

5 Ouvir a voz da experiência é sempre o melhor caminho. 0 1 2 3 

6 Trabalhar duro não é importante, pois somente os chefes ganham com isso. 0 1 2 3 

7 Trabalhando duro, você sempre pode alcançar seus objetivos. 0 1 2 3 

8 A maioria das coisas que acontece na vida, era mesmo para acontecer 0 1 2 3 

9 Quando faço planos, tenho certeza que poderei realizá-los. 0 1 2 3 

10 É estimulante aprender algo sobre mim mesmo. 0 1 2 3 

11 Eu realmente tenho expectativas no meu trabalho. 0 1 2 3 

12 Se eu estou trabalhando numa tarefa difícil, eu sei quando pedir ajuda. 0 1 2 3 

13 Eu não responderei uma pergunta até eu estar realmente certo de que a 

compreendo. 
0 1 2 3 

14 Eu gosto de muita variedade no meu trabalho. 0 1 2 3 

15 Na maioria das vezes, as pessoas escutam com atenção o que eu tenho a 

dizer. 
0 1 2 3 

16 Pensar em si mesmo como uma pessoa livre geralmente leva à frustração. 0 1 2 3 

17 Tentar seu melhor no trabalho realmente compensa no final. 0 1 2 3 

18 Meus erros são geralmente muito difíceis de corrigir. 0 1 2 3 

19 Incomoda-me quando minha rotina diária é interrompida. 0 1 2 3 

20 A maioria dos bons atletas e líderes são natos, não são produzidos. 0 1 2 3 

21 Eu geralmente levanto animado para retomar as coisas que eu deixei 

paradas na minha vida. 
0 1 2 3 

22 Muitas vezes, eu realmente não reconheço meus próprios pensamentos. 0 1 2 3 

23 Eu respeito às regras porque elas me guiam. 0 1 2 3 

24 Eu gosto quando as coisas são incertas ou imprevisíveis. 0 1 2 3 

25 Eu não consigo me prevenir, se alguém quiser me prejudicar. 0 1 2 3 

26 Mudanças na rotina são interessantes para mim. 0 1 2 3 

27 Na maioria dos dias, a vida é realmente interessante e estimulante para 

mim. 
0 1 2 3 

28 É difícil imaginar alguém estar entusiasmado com o trabalho. 0 1 2 3 

29 O que acontecerá comigo amanhã depende do que eu faço hoje. 0 1 2 3 

30 Trabalho rotineiro é enfadonho demais para valer a pena. 0 1 2 3 

 

Adaptado por Serrano (2009). 


