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RESUMO 

 

A síndrome de burnout (SB) define-se como um distúrbio psíquico de caráter 
depressivo, e tem sido considerado um dos maiores problemas psicossociais 
nos últimos anos. Esta síndrome, embora venha se mostrando com mais 
ênfase no contexto laboral, também se faz presente no ambiente universitário. 
Desta forma, a SB nos discentes é constituída por três dimensões, ou formas 
de manifestação: exaustão emocional, descrença e reduzida eficácia 
profissional. Com isso, o objetivo deste estudo foi analisar a SB nos discentes 
do curso de administração da UFERSA. Para tanto, foi feita uma análise 
quantitativa dos dados coletados por meio do Maslach Burnout Inventory-
Student Survey (MBI-SS), para mensurar o nível de burnout; e de um 
questionário sociodemográfico, para identificar possíveis variáveis contributivas 
a síndrome; em uma amostra de 189 discentes do curso de administração da 
UFERSA, no semestre 2017.2. Os resultados apontam que há um alto índice 
de discentes que se encontram emocionalmente exaustos (66,1%), como 
também daqueles que se encontram com uma reduzida eficácia profissional 
(71,4%). Além disso, com base em estatística descritiva, pode-se afirmar que a 
prevalência de SB nos discentes do curso de administração está muito alta 
(60,3), considerando aqueles que já se encontram com a síndrome 
desenvolvida, com alto índice nas três dimensões, ou prestes a desenvolver, 
com alto índice em duas dimensões. Em complemento, com base no teste t, foi 
possível verificar que as varáveis: sexo, filhos, trabalha ou estagia, e semestre 
do curso apresentaram-se como fatores associados à prevalência da síndrome. 
De forma contrária, as variáveis: estado civil, idade, reside com pais/familiares 
e renda familiar não foram indicadas como fatores associados a SB. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Burnout; discentes, curso de administração. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo expõe de maneira sucinta o objeto de estudo da pesquisa. 

Assim, segue ordenado em quatro tópicos. O primeiro tópico diz respeito à 

contextualização do tema, o segundo aos objetivos da pesquisa, que se 

dividem em geral e específicos. No terceiro, são apresentadas as justificativas 

e a relevância desta pesquisa em diversos âmbitos. Por fim, o quarto tópico 

detalha a estrutura geral deste trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A síndrome de burnout (SB) pode ser caracterizada como um distúrbio 

psíquico de caráter depressivo, e tem sido considerado um dos maiores 

problemas psicossociais nos últimos anos. Isso, por sua vez, tem chamado 

bastante atenção e preocupação não somente da comunidade científica, mas 

também de entidades governamentais, empresariais, educacionais e sindicais, 

devido à severidade de suas consequências (VASCONCELOS et al., 2012). 

Pelo exposto, a SB recebeu atenção aumentada ao longo dos últimos anos, em 

todos os países.  

Segundo Goulart (2014) e Viana et al. (2014), embora a SB venha se 

mostrando com mais ênfase no contexto laboral, também se faz presente no 

ambiente universitário. Apesar da classe estudantil não ser considerada como 

trabalhadora, as atividades estudantis podem ser consideradas como pré-

profissionais por se enquadrarem em uma estrutura organizacional que obriga 

o desenvolvimento de tarefas específicas como estudar, realizar aulas práticas 

e/ou estágios. Além disso, está inserida em um ambiente competitivo, gerador 

de conflitos e estresses (VIANA et al., 2014). Em vista disso, Lima et al. (2016) 

presumem que a prevalência da SB, dentre outros distúrbios psiquiátricos, em 

estudantes universitários esteja entre 15% e 25%. 

Segundo Meyer et al. (2012), entre os fatores estressores presentes no 

ambiente universitário destacam-se: o aumento de responsabilidades, a 

ansiedade em corresponder às expectativas de outrem, a competitividade, o 

excesso de tarefas acadêmicas, as dificuldades financeiras e, a angústia da 

escolha profissional. Essa realidade não é diferente na Universidade Federal 



Rural do Semi-Árido (UFERSA), tendo em vista que, tais fatores podem ser 

visualizados em seu contexto.  

Em conversa informal com duas psicólogas da UFERSA que realizam 

atendimento aos discentes, as profissionais relataram algumas queixas feitas 

por eles, quando as procuravam, tais como: adaptação ao ambiente 

acadêmico, preocupação com o mercado de trabalho, conflitos interpessoais, 

falta de apoio familiar, entre outros fatores que podem estar associados ao 

burnout nos discentes. Com base em seus registros, 227 discentes procuraram 

o serviço de psicologia da UFERSA no ano de 2017, sendo 143 do sexo 

feminino e 84 do sexo masculino. Apenas nove desses discentes era do curso 

de administração. Apesar de representar um número relativamente baixo, não 

condiz com a percepção da pesquisadora e de alguns docentes do curso. 

Portanto, esses discentes não podem ser esquecidos, sendo necessário 

prestar à devida atenção aos mesmos. 

Mediante essas reflexões, surge então a curiosidade de conhecer como 

está essa questão especificamente no curso de administração. Dessa forma, 

delimita-se como problema de pesquisa: Qual o nível de prevalência da 

síndrome de burnout e seus fatores associados nos discentes do curso 

de administração da UFERSA? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a SB nos discentes do curso de administração da UFERSA. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar possíveis fatores associados a SB nos discentes do curso de 

administração da UFERSA; 

 Mensurar o nível de prevalência de burnout nos discentes do curso de 

administração da UFERSA; 

 Analisar a relação entre os possíveis fatores associados e a prevalência 

da SB nos discentes do curso de administração da UFERSA. 



 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Em face ao grande impacto obtido pelas doenças ocupacionais e aos 

diversos prejuízos e transtornos tanto pessoais quanto sociais trazidos pela SB, 

tornou-se relevante o estudo dessa síndrome. O interesse por burnout é 

crescente e motiva seu estudo em diversas áreas, inclusive com universitários. 

O debate sobre a extensão do burnout em atividades pré-profissionais instiga 

estudos para avaliar a ocorrência do risco de adoecimento em estudante e 

permitir intervenções para resolver possíveis problemas futuros (PELEIAS et al. 

2017). Essa questão não é só importante para a sociedade como um todo, mas 

também para a UFERSA, o coordenador, os professores e os discentes do 

curso de administração. 

Na esfera social este estudo é relevante quando se verifica os danos 

que podem ser causados pela SB, tanto em relação ao bem-estar e qualidade 

de vida dos indivíduos quanto em relação aos custos sociais advindos desta 

doença. 

Com relação ao âmbito institucional, a UFERSA ganha com esse estudo, 

posto que esta pesquisa pode colaborar para melhorias com relação à saúde 

psíquica de seus discentes. Pois, mesmo que sejam levantados dados 

somente do curso de administração, a universidade pode abranger para outros 

cursos e conhecer o nível de prevalência da SB e seus possíveis preditores 

entre os discentes na instituição, para que assim, possa atuar de maneira mais 

eficaz. A conscientização acerca das causas e adoção de formas de prevenção 

dessa síndrome pode tornar o ambiente institucional mais saudável e eficiente. 

Investir na saúde e qualidade de vida dos discentes universitários é investir na 

educação e em futuros profissionais de qualidade. 

Neste sentido, detectar burnout precocemente nessa instituição pode ser 

benéfico tanto para o corpo docente, quanto para o corpo discente. Os 

estudantes estão constantemente expostos a diversos estressores 

psicossociais ao decorrer de sua formação, que se eliminados ou mesmo 

reduzidos, podem evitar a SB. Outrossim, é importante que os docentes do 

curso tenham ciência do impacto negativo trazido por meio desta doença, para 

que junto com a instituição de ensino e seus psicólogos possam propiciar 



intervenções e solucionar dificuldades futuras. A coordenação do curso por sua 

vez, pode junto com os psicólogos realizar palestras e organizar ações 

preventivas contra esta doença. Ademais, prevenir a SB desde o início, poderá 

contribuir com a redução do número de evasão dos cursos, em especial, no 

curso de administração. 

Este trabalho também contribui com o estudo sobre o tema em contexto 

nacional, tendo em vista que a produção de pesquisas no Brasil sobre SB, 

ainda é considerada escassa quando comparada ao grande acervo 

internacional (CARLOTTO, 2011). Em uma pesquisa realizada em dezembro de 

2017, utilizando os seguintes descritores de busca no site da Scielo: “burnout 

or stress” and “alunos or discentes or estudantes or universitários”, foram 

encontrados 45 estudos. Desses 45 estudos, um se repetiu, oito são 

relacionados aos docentes, três são relacionados a adaptação do Inventário de 

burnout de Maslach e os outros 15 não servem por não estarem relacionados 

com o tema estudado, totalizando 26 estudos eliminados. Dos 18 restantes, 

apenas um dos estudos relaciona-se aos discentes do curso de administração 

especificamente, publicado em 1997, ou seja, há mais de 10 anos. Quatro 

desses estudos foram realizados com discentes de enfermagem, seis com 

discentes de medicina, dois com discentes de odontologia, um com discentes 

de psicologia e quatro com discentes de graduação de cursos diversos.  



1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está dividido em cinco partes, a iniciar com esta 

introdução, que apresenta a contextualização do tema, a definição do problema 

de pesquisa, os objetivos: geral e específicos, e a relevância do estudo. 

A segunda parte apresenta o referencial teórico, que descreve o 

conceito e as dimensões da SB, suas implicações no ambiente universitário e 

os fatores estressores relacionados à universidade. 

A terceira parte traz a descrição dos procedimentos metodológicos 

utilizados, assim como o delineamento do estudo, o instrumento e estratégia da 

coleta e a estratégia da análise dos dados. 

A quarta parte apresenta os resultados obtidos e sua subsequente 

discussão, bem como a análise de confiabilidade do instrumento, análise do 

nível de prevalência do burnout no curso e os seus fatores associados. 

Por fim, a quinta parte exibem-se as considerações finais do estudo, que 

consolidam as conclusões tiradas do trabalho realizado e propõem sugestões 

para estudos futuros. 

 

   



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo oferece a base teórica do objeto desta pesquisa acerca do 

tema principal – A SB, realizando uma discussão sobre seu conceito e suas 

dimensões relacionadas aos discentes. Além disso, o referencial discorre sobre 

as implicações do burnout direcionados aos discentes, os fatores estressores 

identificados no ambiente universitário, bem como os fatores 

sociodemográficos e outros fatores associados à síndrome. 

 

2.1 CONCEITO E DIMENSÕES DA SB EM DISCENTES 

 

De acordo com Silva (2015), o médico psicanalista Herbert 

Freudenberger utilizou a expressão staff burnout para descrever a síndrome 

composta por exaustão, desilusão e isolamento inicialmente em trabalhadores 

de saúde mental.  O termo inglês burnout significa burn: queimar e out: exterior, 

e é definido, segundo um jargão inglês, como aquilo que deixou de funcionar 

por absoluta falta de energia. Metaforicamente, é aquele que chegou ao seu 

limite. 

Para Barlem et al. (2013), o burnout é o resultado de um estado 

prolongado de estresse e de sua cronificação. Nesta ocasião, o indivíduo já 

não apresenta mecanismos de defesa consideráveis para enfrentar as 

diferentes situações que lhe causam o estresse.  

Atualmente, a definição mais aceita da SB é a fundamentada na 

perspectiva social-psicológica de Maslach e seus colaboradores. De acordo 

com Maslach e Jackson (1981), a SB é constituída por três dimensões, ou 

formas de manifestação: exaustão emocional, despersonalização (ou cinismo) 

e realização profissional reduzida. Na primeira, a pessoa acometida da 

síndrome sente-se esgotada emocional e fisicamente. A segunda pode ser 

caracterizada por atitudes e sentimentos de distanciamento emocional em 

relação às outras pessoas com as quais estabelece contato. A última, pode ser 

entendida como a tendência de uma pessoa avaliar-se negativamente. 

Relaciona-se com os sentimentos de incompetência e falta de realização no 

trabalho. 



Especificamente, de acordo com Carlotto e Câmara (2006), o conceito 

de burnout em discentes fundamenta-se, nas mesmas três dimensões 

apresentadas por Maslash e Jackson (1981); contudo sofre adequação ao 

contexto de ensino. Assim, exaustão emocional, refere-se ao fato do discente 

se sentir exausto em virtude das exigências do estudo. A despersonalização 

(ou cinismo), chamada de descrença, diz respeito a uma atitude cínica e 

distanciada do discente com relação ao estudo. Enquanto que a realização 

profissional reduzida, denominada de reduzida eficácia profissional, é 

caracterizada pelo sentimento de incompetência dos mesmos quanto ao seu 

papel de estudante. 

 

2.2 AMBIENTE UNIVERSITÁRIO  

 

A formação acadêmica pode ser vivenciada como estressora pelos 

estudantes. O estresse é capaz de gerar complicações tanto na graduação 

quanto no início de uma vida profissional. Para os estudantes universitários, o 

estresse pode ser entendido como um processo que ocorre quando as 

exigências acadêmicas superam as capacidades, os recursos ou as 

necessidades do estudante. O convívio com os estressores e o possível 

desgaste deste pode levar a redução da capacidade de concentração, baixo 

rendimento, sensação de fracasso e esgotamento emocional, 

consequentemente gerar altos níveis de estresse e com isso a ocorrência da 

SB.  (GOULART, 2014). 

Segundo Caballero (2015), o burnout acadêmico tende a ser 

acompanhado por sintomas que comprometem a saúde mental do estudante, 

como maior tensão e exaustão emocional, ansiedade e depressão em menor 

grau. 

O ingresso em um curso de nível superior, assim como no mercado de 

trabalho, é um marco inicial de uma profissão. Logo, os ingressantes criam 

expectativas profissionais, que podem ou não ser atendidas. A decisão inicial 

por um curso de graduação, muitas vezes frágil e sem conhecimento suficiente, 

pode acarretar em falsas expectativas relacionadas ao curso. Quando essas 

expectativas não são atendidas, poderão ser desenvolvidos sentimentos de 



decepção, desmotivação, frustração ou até mesmo perda do entusiasmo, 

conduzindo os estudantes a situações de estresse. (BARLEM et al., 2013). 

Ademais, para fazer parte do mercado de trabalho no atual mundo 

capitalista, apenas o diploma de nível superior não garante o êxito profissional. 

Nesse contexto, dos graduandos exige-se experiência, domínio técnico e 

científico em uma área de conhecimento específico, e de outros idiomas; 

conhecimento em várias áreas e habilidade para trabalhar em equipe. Mediante 

tantas exigências, os graduandos podem manifestar sintomas de ansiedade, 

levando à SB. Além disso, as incertezas quanto ao futuro profissional que 

acompanham quase todos os estudantes, pode ser considerado outro fator 

agravante da síndrome. 

 A difícil tarefa de conciliar o trabalho com os estudos é outro fator que 

pode ser levado em consideração. Então, para aqueles que trabalham, os 

papéis de acadêmico e de profissional às vezes se conflitam. 

Especificamente, no ambiente universitário, os estudantes vivenciam 

prazos apertados, acúmulo de tarefas e pressão psicológica. Dessa forma, 

demasiada carga de trabalho e cobranças excessivas, são outros fatores que 

podem levar a pessoa a adquirir a SB. Em adição, segundo Carlotto e 

Tarnowski (2007), existem outras dificuldades encontradas pelos estudantes 

durante sua formação. Assim, métodos de ensino obsoletos e estáticos, 

sentimento de abandono do estudante em relação aos professores, medo de 

cometer erros, receio sobre sua capacidade de absorver todas as informações 

ao decorrer do curso, preocupações com seus ganhos econômicos no futuro, 

falta de tempo para lazer, família e amigos, também são exemplos dessas 

dificuldades. 

Outro fator que pode ser levado em consideração é o suporte familiar. 

De acordo com Lima et al. (2016), estudantes que não moram com seus 

familiares, podem apresentar um nível mais elevado de estresse e outros tipos 

de sofrimento mental, pois o suporte familiar é apontado como essencial para a 

manutenção da saúde mental. De maneira semelhante, Carneiro (2010) afirma 

que a família influencia na etiologia de doenças mentais, de modo que a 

estrutura familiar adequada tende a promover adaptação psicológica, a 

resolução de conflitos, e a manutenção do estado de saúde de seus membros, 

aumentando seu controle emocional e autoestima. Ao contrário, a falta de 



apoio, condutas acolhedoras e ausência de uma estrutura familiar adequada, 

aumenta a vulnerabilidade a doenças.  

Todos esses fatores prejudicam a vida psicológica, pessoal e social dos 

estudantes (GOULART, 2014). Quando isso ocorre, pode haver a reprovação 

em disciplinas, a troca de curso, ou até mesmo a evasão e/ou a desistência de 

seguir e/ou concluir uma vida acadêmica.  

O ambiente universitário pode ser um ambiente de aprendizagem 

altamente exigente e estressante para os estudantes. Tendo em vista que, 

envolve uma aquisição de habilidades acadêmicas e interpessoais durante o 

aprendizado. A relação ensino-aprendizagem dos estudantes pode ser afetada 

se estes não souberem lidar com seus estresses ou gerenciar suas emoções. 

(KHANNA, et al. 2015). O tópico seguinte irá abordar alguns dos fatores 

considerados estressores para os estudantes universitários. 

 

2.2.1 Fatores estressores do ambiente universitário 

 

Alguns dos fatores estressores relacionados ao ambiente universitário, 

segundo os autores pesquisados, são: conciliar trabalho e estudo 

(BENAVANTE et al., 2014; PINTO et al., 2018; MOREIRA, 2018), pressões 

psicológicas (FERRAZ; CARDONA; MONTE, 2009; MORI; VALENTE; 

NASCIMENTO, 2012; BARLEM et al., 2013; BENAVANTE et al., 2014; 

AGUIAR; AGUIAR; MERCES, 2018;) e período de curso (CARLOTTO; 

TARNOWSKI, 2007; FERRAZ; CARDONA; MONTE, 2009; FOGAÇA et al, 

2012; VASCONCELOS et al., 2012; CAMPOS et al., 2012; BARLEM et al., 

2013; MOREIRA, 2018; AGUIAR; AGUIAR; MERCES, 2018). Na sequência, 

uma breve discussão sobre cada um. 

 

2.2.1.1 Conciliar trabalho e estudo 

 

Benavente et al. (2014) realizaram uma pesquisa com objetivo de 

analisar a influência dos fatores de estresse e das características 

sociodemográficas na qualidade do sono de discentes de enfermagem. Foi 

feito um estudo analítico, transversal e quantitativo, realizado com 151 

discentes de enfermagem de São Paulo entre março e abril de 2012. Aplicou-



se um Formulário para caracterização sociodemográfica, o Instrumento 

Avaliação de Estresse em Estudantes de Enfermagem e o Índice de Qualidade 

de Sono de Pittsburgh.  

Nessa pesquisa foi observado que os estudantes sentem dificuldades 

para conciliar as atividades curriculares com as demandas pessoais, 

emocionais e sociais. Nesse sentido, ao ingressar no ensino superior, o aluno 

vivencia a intensificação das exigências acadêmicas, as diferentes 

oportunidades na área de pesquisa e ensino, a necessidade de trabalhar para 

a própria manutenção e, muitas vezes, o deslocamento até o campus 

universitário. Nesse contexto, o estudante precisa administrar as distintas 

demandas diárias e conciliá-las ao convívio familiar e social, o que contribui 

para a elevação do nível de estresse dos alunos. Assim, a dificuldade de 

conciliar trabalho e curso e tempo para estudo e lazer foram consideradas as 

atividades mais desgastantes entre os estudantes de graduação. 

 Pinto et al. (2018) concretizaram uma pesquisa, que teve como objetivo 

fazer uma revisão integrativa sobre a prevalência e fatores associados ao 

burnout em estudantes de odontologia, medicina e enfermagem. Para tanto, foi 

realizada busca na base de dados PUBMED, em 2017. Esta pesquisa 

possibilitou identificar que estudantes que conciliam trabalho e estudo 

apresentam influência negativa na subescala reduzida eficácia profissional, 

tendo assim, maiores chances de desenvolver a SB. 

Na mesma linha, Moreira (2018) realizou um estudo com objetivo de 

descrever como os acadêmicos de enfermagem podem desenvolver a SB. A 

coleta de dados foi realizada com base em consulta no portal eletrônico 

SCIELO, BVS e sua base de dados LILACS, livros e manuais. Foram eleitas 30 

publicações entre artigos, teses, dissertações e livros publicados no período 

entre 2005 e 2015, escritos em português. Nesse estudo foi possível verificar 

que estudantes que trabalham e estudam sentem-se menos eficazes, uma vez 

que o tempo livre é curto para se dedicar aos estudos, podendo assim, adquirir 

a síndrome mais facilmente. 

Em síntese, os três estudos mostraram que a ação de conciliar trabalho 

e estudo é considerada uma tarefa bastante estressante, podendo dessa forma 

contribuir para o aparecimento da SB nos estudantes, principalmente no que 

diz respeito a dimensão de reduzida eficácia profissional. 



 

2.2.1.2 Pressões psicológicas 

 

Ferraz, Cardona e Monte (2009) concretizaram um estudo com o 

objetivo de analisar os níveis de desgaste psíquico e descrença em estudantes 

de Psicologia, a sobrecarga e a sua relação com os problemas de saúde. 

Participaram 154 estudantes universitários de Psicologia do 3º e 4º ano da 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Valencia. O instrumento utilizado 

foi uma subescala do Questionário para a Avaliação da Síndrome de 

Queimação pelo Trabalho (CESQT). Eles identificaram, como base nos relatos 

dos estudantes, que a situação que mais produzia estresse era a falta de 

tempo para poder cumprir com as atividades acadêmicas, seguida da 

sobrecarga acadêmica. 

Mais adiante, Mori, Valente e Nascimento (2012) realizaram um estudo 

que objetivou investigar a associação entre a SB e o desempenho acadêmico 

de 225 estudantes do primeiro ao quarto período de um curso de graduação 

em medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU). Este estudo foi composto 

por duas etapas: na primeira, foi utilizado o instrumento Maslach Burnout 

Inventory-Student Survey (MBI-SS); na segunda etapa foram analisados dados 

da Secretaria do Departamento de Medicina. A partir deste estudo, foi 

percebido que os estudantes de graduação do curso de medicina sentem-se 

pressionados para mostrar o seu valor, não somente para si mesmos como 

também para terceiros. Esses terceiros podem ser os pacientes, colegas e até 

mesmo a sociedade, que irão avaliar e reconhecer sua atuação como 

profissional. Nessa tentativa de querer ser sempre o melhor, estes alunos 

podem acabar sendo vítimas do burnout. 

Barlem et al. (2013) efetivaram um estudo com o objetivo de identificar 

quais manifestações da SB estão presentes entre os estudantes de graduação 

em enfermagem. Para tanto, fizeram entrevistas e análise textual discursiva 

das informações obtidas. A pesquisa foi desenvolvida em um curso de 

graduação em enfermagem de uma universidade pública do sul do Brasil, a 

qual contava com 242 estudantes de graduação matriculados no início do 

segundo semestre de 2011. Este estudo identificou que os estudantes sentiam-

se emocionalmente exaustos em resposta às intensas exigências dos estudos 



e por se encontrarem em constante processo de avaliação pelos docentes. A 

percepção de não conseguirem corresponder às exigências dos docentes e de 

não serem compreendidos em sua individualidade, contribuiu para que os 

estudantes se sentissem pressionados e desmotivados, distanciando-se dos 

estudos. Os estudantes também evidenciaram a elevada carga horária das 

disciplinas, tarefas extraclasse e elevadas cargas de atividades, o que 

contribuiu para o surgimento de exaustão emocional. 

Em complemento, verificou-se que o excesso de responsabilidades 

acadêmicas foi um dos estressores mais frequente em estudantes de 

graduação (BENAVENTE et al., 2014).  

Mais recentemente, Aguiar, Aguiar e Merces (2018) também realizaram 

um estudo com o objetivo de descrever a prevalência da SB em estudantes de 

medicina da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) do 1° ao 8° semestres e 

identificar se há variáveis sociodemográficas, acadêmicas e psicossociais a ela 

associadas. Aplicou-se um questionário para levantamento das variáveis 

sociodemográficas, acadêmicas e psicossociais e o MBI-SS. Nesse estudo foi 

verificada a prevalência da síndrome nos estudantes que declararam cursar de 

8 a 14 disciplinas por semestre. Cursar muitas disciplinas implica em 

disponibilizar maior carga horária para realização do curso, aumentar o volume 

de trabalhos, leituras e avaliações, o que consequentemente implica em 

maiores pressões psicológicas. 

Portanto, para sintetizar, os cinco estudos apresentados neste tópico 

apontaram que as pressões psicológicas sofridas pelos estudantes podem 

aumentar as chances de desenvolver a SB. 

 

2.2.1.3 Período do curso 

 

Carlotto e Tarnowski (2007) avaliaram, em um estudo, se existe 

diferença nas dimensões da SB em estudantes de início e final de um curso de 

psicologia em uma universidade particular de Porto Alegre. A amostra 

constituiu-se de 33 alunos ingressantes e 33 alunos concluintes do curso. 

Como instrumentos de pesquisa, foram utilizados o MBI-SS e um questionário 

para caracterização da amostra. Verificou-se neste estudo que os alunos de 

final de curso apresentam diferença estatisticamente significativa com relação à 



dimensão de exaustão emocional, ou seja, apresentam maior sentimento de 

desgaste que os colegas de início de curso. Nas dimensões de descrença e 

eficácia profissional não foram identificadas diferenças significativas. 

De forma similar, um estudo, realizado por Ferraz, Cardona e Monte 

(2009), identificou que os estudantes do quarto ano experimentaram níveis 

significativamente maiores de sobrecarga, desgaste psíquico e descrença que 

os estudantes do terceiro ano. 

Com objetivo de investigar a ocorrência da SB em acadêmicos do último 

ano do curso de fisioterapia de uma instituição de ensino superior (IES) 

particular do município Fortaleza, no estado do Ceará, realizou-se um estudo 

com 50 acadêmicos, utilizando-se do Maslach Burnout Inventory - MBI como 

instrumento para coleta. A amostra foi formada por 38 mulheres, com idade 

entre 20 a 38 anos. Foi apresentado um escore elevado em relação à exaustão 

emocional, enquanto que a despersonalização e a realização profissional 

exibiram escores baixos. Conclui-se assim que os acadêmicos do último ano 

de fisioterapia apontaram sinais de estresse condizentes com burnout médio, 

vinculado possivelmente ao somatório das exigências da prática profissional 

com as atividades acadêmicas. (VASCONCELOS et al., 2012). 

Barlem et al. (2013) verificaram em seu estudo que estudantes que já se 

encontram nas séries finais do curso apresentam maior insegurança na 

realização de suas atividades. Estes estudantes também podem ficar 

apreensivos quanto ao seu futuro profissional, a sua inserção no mercado de 

trabalho e inseguros quanto à sua formação, podendo essas situações 

contribuírem para o estresse e conduzindo-os ao sentimento de insuficiência. 

Da mesma forma, Moreira (2018) identificou, por meio de uma pesquisa 

empírica, que há uma maior tendência da SB em estudantes que já estão 

cursando os últimos anos da graduação. Segundo ele, tal fato dar-se devido a 

aquisição de maior estresse provocado pelo início de estágio e preocupação 

com o futuro emprego. 

Aguiar, Aguiar e Merces (2018) ao analisarem a SB com as variáveis 

acadêmicas, observaram que há uma prevalência maior da síndrome nos 

indivíduos que estão em semestres mais avançados, por realizarem uma maior 

quantidade de tarefas e obrigações. Ademais, salientaram que estágios e 



práticas são realizados geralmente a partir da metade para o final da 

graduação.  

Por outro lado, Campos et al. (2012) realizaram um estudo com objetivo 

de estimar a prevalência da SB em estudantes de odontologia de uma 

universidade pública e sua relação com características sociodemográficas. Os 

300 estudantes de graduação da Faculdade de Odontologia de Araraquara – 

UNESP foram convidados a participar. Foi utilizado MBI-SS como instrumento 

de coleta.  Nesse estudo identificou-se que, quanto mais inicial a fase escolar, 

maior a exaustão emocional e a descrença com o ensino e menor o sentimento 

de eficácia profissional. Esse resultado se justifica, tendo em vista que, 

segundo os autores, os estudantes recém-saídos do ensino médio necessitam 

lidar com uma nova realidade e precisam adotar uma postura de maior 

autonomia e responsabilidade. 

Diferente dos estudos anteriores, Fogaça et al. (2012) realizaram um 

estudo com o objetivo de identificar diferenças nas dimensões da SB em 

relação ao ano e turno em estudantes de Psicologia. O estudo foi feito com 282 

alunos, do 1º ao 5º ano do curso de Psicologia de uma universidade particular 

paulistana, matriculados nos períodos diurno e noturno. Aplicou-se o MBI-SS e 

os dados foram avaliados por meio do Teste de Mann-Whitney. Os resultados 

não indicaram diferenças estatísticas quanto aos turnos (diurno ou noturno). 

Porém, quando comparadas às dimensões da SB avaliadas, entre os 

estudantes em vias de conclusão de curso (5º ano) com estudantes de anos 

anteriores (1º a 4º anos), os dados indicaram diferenças estatísticas 

significativas. Na avaliação das três dimensões: exaustão emocional, 

descrença e ineficácia profissional, os estudantes do último ano apresentam 

maior nível de exaustão e de descrença, se comparados aos estudantes de 1º 

ano. Por outro lado, os estudantes do 1º ano apresentaram um maior nível de 

ineficácia profissional que a dos estudantes do 5º ano. 

Em síntese, foi identificado em seis estudos que os discentes que estão 

nos últimos anos do curso são mais propensos a desenvolver a SB, devido 

acumulação de tarefas. Em contraponto, um estudo identificou que quanto mais 

inicial a fase escolar, maiores são as chances de apresentar a síndrome. Por 

fim, concluiu-se no outro estudo que estudantes do último ano apresentam 

maior nível de exaustão e de descrença, se comparados aos estudantes de 1º 



ano e os estudantes do 1º ano apresentaram um maior nível de ineficácia 

profissional que a dos estudantes do 5º ano. 

 

2.3 FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Além dos fatores relacionados ao ambiente universitário, os autores 

sinalizam que possíveis fatores sociodemográficos também podem associar-se 

no desenvolvimento da SB, são eles: sexo (CARLOTTO, 2002; CARLOTTO; 

PALAZZO, 2006; CARLOTTO, 2011; CAMPOS et al, 2012; MEYER, 2012; 

SANTOS, 2015; FERNANDES; NITSCHE; GODOY, 2018; AGUIAR; AGUIAR; 

MERCES, 2018), idade (CARLOTTO, 2002; FRANÇA et al., 2011; CARLOTTO, 

2011; SÁ; SILVA; FUNCHAL, 2014; NOGUEIRA et al., 2018; FERNANDES; 

NITSCHE; GODOY, 2018), estado civil (CARLOTTO; PALAZZO, 2006; 

CARLOTTO, 2011;  SÁ; SILVA; FUNCHAL, 2014; SANTOS, 2015; PANTOJA, 

2017; AGUIAR; AGUIAR; MERCES, 2018), filhos (CARLOTTO; PALAZZO, 

2006; CARLOTTO, 2011; SÁ; VIANA et al., 2014; SILVA; FUNCHAL, 2014; 

AGUIAR; AGUIAR; MERCES, 2018), classe social (MEYER, 2012; PANTOJA, 

2017;) e estrutura e suporte familiar/social (SILVA et al., 2011; MEYER, 2012; 

KHANNA et al., 2015; LIMA et al., 2016). Em seguida, uma breve discussão 

sobre cada um desses fatores. 

 

2.3.1 Sexo 

 

Carlotto e Palazzo (2006) realizaram um estudo com objetivo de estudar 

o burnout em professores de seis escolas particulares de uma cidade da região 

metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A população era composta 

por 217 professores e foram utilizados o instrumento MBI para medir o burnout 

e um questionário para registrar outras variáveis. O estudo demonstrou que na 

comparação entre os índices obtidos nas três dimensões de burnout e a 

variável demográfica sexo, não há diferenças estatisticamente significativas. 

Carlotto (2002) realizou um estudo com o objetivo de apresentar a SB 

sob a perspectiva social-psicológica de Christina Maslach. O estudo expõe os 

principais modelos explicativos de burnout em professores e identifica suas 

principais causas e consequências para os profissionais e para a instituição de 



ensino. Com base nesse estudo, a autora afirma que alguns estudos têm 

mostrado que os professores do sexo masculino são mais vulneráveis que os 

do sexo feminino.  

Outros estudos encontraram maior prevalência da SB e de seus 

componentes nos indivíduos do sexo masculino. Os autores justificam esse 

achado diante do fato de as mulheres procurarem ajuda e suporte familiar com 

maior frequência que os homens. (CAMPOS et al., 2012). 

Carlotto (2011) realizou um estudo com objetivo de identificar a 

prevalência da SB em 882 professores de escolas da região metropolitana de 

Porto Alegre-RS. Foram utilizados como instrumentos de pesquisa um 

questionário elaborado especificamente para levantamento de variáveis 

demográficas, laborais e o MBI. Esse estudo difere do anterior, pois foi 

identificado que as mulheres apresentam maior exaustão emocional e maior 

realização no trabalho, sendo que homens apresentam maior 

despersonalização. 

Em contraponto, Meyer et al. (2012) realizaram um estudo com o 

objetivo de analisar a qualidade de vida e o estresse ocupacional em 

estudantes de medicina matriculados no último ano de internato médico. A 

amostra foi composta por 302 estudantes de universidades públicas e privadas 

de Santa Catarina, os quais responderam a um questionário autoaplicável. Por 

meio dessa pesquisa, foi possível identificar que em relação às dificuldades em 

conciliar o internato com o estudo, constatou-se que o sexo feminino apresenta 

mais dificuldade com a dedicação integral, quando comparadas com os 

homens. As mulheres apresentam uma maior dificuldade em administrar seu 

tempo e cumprir a elevada carga de atividades universitárias e 

consequentemente maior predisposição ao estresse e depressão no trabalho. 

Este estudo identificou maiores escores no sexo masculino em relação ao 

domínio psicológico e que as mulheres tendem a sofrer mais com estressores 

psicológicos como depressão, luto, ansiedade, tristeza e outros elementos. 

Santos (2015) fez uma pesquisa empírica com o objetivo de investigar a 

relação entre o comprometimento organizacional e o burnout em 106 

professores universitários da cidade do Porto, com idades compreendidas entre 

os 25 e os 68 anos. Foram utilizados, como instrumentos de pesquisa, o 

Maslach Burnout Inventory Educators Survey (MBI-ED), o questionário de 



compromisso e um questionário demográfico. Por meio desse estudo, 

identificou-se uma diferença estatisticamente significativa na subescala 

exaustão emocional, em que o gênero feminino apresenta uma média superior 

face ao gênero masculino. 

Fernandes, Nitsche e Godoy (2018) realizaram uma pesquisa com 

objetivo de verificar a presença da SB entre profissionais da área de 

enfermagem, nas unidades de terapia intensiva de um hospital universitário, e 

a existência de associação entre consumo de álcool e tabaco. Participaram 

desta pesquisa 160 profissionais de enfermagem, no período de março de 

2013 a fevereiro de 2014. Utilizou-se um questionário estruturado, acrescido da 

história tabágica, MBI, Alcohol Use Disorders Identification Test (AU-DIT), 

Questionário de Dependência de Fagerström (QDF), e a mensuração do 

monóxido de carbono. Nessa pesquisa, foi identificado que o sexo feminino 

apresentou maior chance de ter a síndrome, quando comparado ao sexo 

masculino. 

Da mesma forma, Aguiar, Aguiar e Merces (2018) observaram em seu 

estudo, uma maior prevalência de SB em estudantes do sexo feminino. 

Em suma, em um estudo não foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas com relação ao sexo. Em dois estudos, os 

resultados indicam que o sexo masculino é mais vulnerável à SB. Em outro 

estudo identificou-se que as mulheres apresentam maior exaustão emocional e 

maior realização no trabalho, enquanto que os homens apresentam maior 

despersonalização. Por fim, em quatro estudos os resultados mostram uma 

maior predisposição da SB nas mulheres. 

 

2.3.2 Idade 

 

Carlotto (2002) concluiu com base em evidências empíricas que, 

professores com menos de 40 anos apresentam maior risco de incidência, 

provavelmente devido às expectativas irrealistas em relação à profissão. 

Jovens precisam aprender a lidar com as demandas do trabalho, e por esta 

razão, podem apresentar maiores níveis da síndrome. Da mesma forma, os 

resultados obtidos em um estudo feito por Carlotto e Palazzo (2006), 

demonstram que trabalhadores mais jovens apresentam maiores níveis de 



burnout. 

Resultado similar foi encontrado no estudo realizado por França et al. 

(2011) que tinha por objetivo analisar os preditores da SB apresentados por 42 

enfermeiros de serviços de urgência pré-hospitalar móvel nas cidades de 

Maceió e Arapiraca, em Alagoas. Nele foi utilizado um questionário estruturado 

acrescido do MBI. O estudo destacou uma maior incidência da SB em 

profissionais jovens, sobretudo nos que ainda não atingiram 30 anos de idade. 

Considerou a falta de autoconfiança e uma base de conhecimento inadequada 

como fatores contribuintes para a tensão adicional ao processo de tomada 

decisão, o que sugere que estes indivíduos não possuem a experiência de vida 

profissional necessária, tornando-se mais predispostos à síndrome. 

Carlotto (2011) verificou que quanto mais jovem, maior é o sentimento 

de distanciamento das pessoas. A autora afirmou que jovens profissionais 

geralmente precisam aprender a lidar com as demandas do trabalho, 

desenvolver atividades e maturidade relacional, o que os tornam mais 

predispostos a desenvolver o burnout. 

Por sua vez, os achados mais recentes nos estudos brasileiros sobre a 

relação de variáveis sociodemográficas e a SB têm identificado que a idade 

está relacionada negativamente com as dimensões exaustão emocional e 

despersonalização, indicando que, quanto mais novo o indivíduo, maior a 

propensão de desenvolver essas duas dimensões da síndrome. (SÁ; SILVA; 

FUNCHAL, 2014). 

Nogueira et al. (2018) operacionalizaram um estudo com o objetivo de 

identificar associações entre os domínios do burnout e as características do 

ambiente de trabalho. O estudo foi feito com 745 enfermeiros de 40 instituições 

públicas de saúde de São Paulo, entre janeiro de 2011 e janeiro de 2012. 

Foram utilizados dois instrumentos: Nursing Work Index–Revised (NWI-R) e o 

MBI. Nesse estudo, foi possível identificar que a variável idade é um fator que 

tem sido inversamente relacionado com a SB. Assim, os indivíduos mais jovens 

estão mais propensos a apresentar essa síndrome. 

Fernandes, Nitsche e Godoy (2018) concluíram, com base em seu 

estudo, que pessoas mais jovens são mais propensas a desenvolver a 

síndrome, em virtude da inexperiência de trabalho e da não adaptação às 

condições de trabalho e das organizações. 



Em consenso, até o momento, os estudos apresentados apontam que 

indivíduos mais jovens apresentam maior propensão a desenvolver a SB, tendo 

em vista sua inexperiência e expectativas irrealistas. 

 

2.3.3 Estado civil 

 

Um estudo identificou que pessoas solteiras estão associadas 

negativamente à dimensão exaustão emocional. (SÁ; SILVA; FUNCHAL, 

2014). Da mesma forma, Pantoja (2017) avaliou os elementos que 

caracterizam o burnout em trabalhadores de um hospital universitário em 

Belém, no estado do Pará. Tratou-se de um estudo descritivo, de abordagem 

quantitativa e de delineamento transversal, investigando-se 62 trabalhadores. 

Foram aplicados dois questionários: o primeiro foi um protocolo que continham 

perguntas que possibilitassem a caracterização demográfica, social, 

ocupacional e cultural dos sujeitos, de elaboração do pesquisador; o segundo 

questionário foi o MBI-SS. A partir desse estudo foi observado que, no tocante 

ao estado civil, os solteiros apresentaram maior prevalência da síndrome. Em 

complemento, trabalhadores separados são mais propensos em apresentar a 

SB. Tal estudo sugere que casados ou em união estável podem experimentar 

sentimentos de responsabilidade na família, além de apoio emocional 

proveniente dos familiares, podendo resultar em uma maior resistência ao 

burnout. 

Carlotto e Palazzo (2006) demonstraram, em um estudo empírico, que 

na comparação entre os índices obtidos nas três dimensões de burnout e a 

variável demográfica estado civil, há ausência de diferenças estatisticamente 

significativas com relação a estas. Da mesma forma, Santos (2015) concluiu 

em seu estudo que não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos relacionados à variável estado civil. 

Em contraponto aos achados apresentados anteriormente, Carlotto 

(2011) verificou que sujeitos sem companheiro fixo possuem maior realização 

no trabalho.  Do mesmo modo, Aguiar, Aguiar e Merces (2018) afirmam que 

ocorre uma maior prevalência da síndrome em indivíduos casados. 

Em síntese, dois estudos apresentaram em seus resultados que 

indivíduos solteiros estão mais propensos à SB e dois estudos identificaram 



não haver diferenças estatisticamente significativas. Por fim, os resultados de 

dois estudos indicaram haver uma maior probabilidade da síndrome em 

indivíduos casados. 

 

2.3.4 Filhos 

 

Um estudo realizado por Carlotto e Palazzo (2006) teve em suas 

conclusões que indivíduos com filhos apresentaram menores níveis de burnout. 

Em outro estudo, Carlotto (2011) confirmou que professores sem filhos 

possuem mais exaustão emocional e despersonalização do que professores 

que têm filhos. No entanto, diferente do estudo anterior, ela identificou que 

esses professores que têm filhos apresentam menor realização no trabalho. 

Na sequência, Viana et al. (2014) realizaram um estudo com o objetivo 

de determinar a prevalência da SB e suas dimensões e avaliar sua relação com 

transtorno de ansiedade e com percepção do nível de qualidade de vida entre 

estudantes de ciências da saúde de uma instituição de ensino superior de 

Montes Claros-MG. Participaram do estudo 352 estudantes, que responderam 

aos seguintes instrumentos: MBI-SS, Inventário de Ansiedade Traço-Estado, 

WHOQOL-Bref, Critério de Classificação Econômica Brasil e Questionário 

demográfico-socioeconômico. Por meio desse estudo, observou-se uma menor 

chance de ocorrer SB entre os estudantes que declararam ter filhos, por poder 

indicar uma fonte de gratificação no fato do estudante cuidar do filho, além de 

uma melhor delimitação temporal dos agentes estressores acadêmicos. 

Da mesma forma, em outro estudo identificou-se que pessoas que não 

possuem filhos estão associadas negativamente à dimensão exaustão 

emocional. (SÁ; SILVA; FUNCHAL, 2014). Em adição, Aguiar, Aguiar e Merces 

(2018) afirmam que ocorre uma maior prevalência da síndrome em indivíduos 

que não possuem filhos. 

Em síntese, os resultados dos cinco estudos apresentados sinalizaram 

que indivíduos que possuem filhos têm menores chances de desenvolver a SB. 

Dentre eles, apenas em um estudo os resultados indicaram que pessoas que 

têm filhos apresentam uma menor realização no trabalho. 

 

  



2.3.5 Classe social 

 

Meyer et al. (2012), verificaram empiricamente que estudantes que 

possuem uma renda menor, equivalente às classes sociais C e E, apresentam 

níveis de estresse mais elevados em relação às classes sociais mais altas. 

Contrário aos autores anteriores, Pantoja (2017) mostrou em seu estudo 

que há uma maior prevalência da SB em grupos de trabalhadores que 

apresentam salários maiores, referente a aqueles que recebem mais de 10 

salários-mínimos. 

Em suma, em um estudo os resultados apresentaram uma maior chance 

da ocorrência da SB em pessoas que possuem menor renda; e no outro estudo 

os resultados indicaram que uma renda mais alta pode influenciar 

negativamente no desenvolvimento da SB.  

Uma possível explicação para esses diferentes resultados são os 

participantes de cada pesquisa. Considerando que no primeiro estudo os 

participantes foram discentes, que podem ou não já estarem inseridos no 

mercado de trabalho, e que por conseguinte, ainda não estão vivenciando os 

fatores estressores do ambiente de trabalho. Enquanto que no segundo estudo, 

os participantes foram trabalhadores e se há de supor que aqueles que 

ganham mais, exercem cargos de gestão, o que aumenta a carga de 

responsabilidade e de acesso a possíveis agentes estressores. 

 

2.3.6 Estrutura e suporte familiar/social 

 

Silva et al. (2011) realizaram um estudo que tinha como objetivo 

ressaltar a importância e a necessidade da implantação de um serviço de apoio 

psicológico ao médico em formação em radiologia e diagnóstico por imagem. 

Foi feita uma pesquisa qualitativa com aplicação de um questionário a 219 

residentes e especializandos em radiologia e diagnóstico por imagem, no 

período de 2007 a 2009 na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro 

(CESANTA) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

Esse estudo identificou que conflitos pessoais, afetivos ou familiares são 

considerados fontes de estresse aos estudantes; e que a implantação de um 

serviço de apoio psicológico os ajudou a promover a saúde física e mental, a 



obter melhoras nas relações com a equipe, a reduzir o estresse no treinamento 

e a gerar uma formação pessoal e profissional com menores índices de 

distúrbios emocionais. 

Na mesma linha, estudos apontam que estudantes que não residem com 

seus familiares apresentam normalmente maiores níveis de estresse, por terem 

um baixo apoio social. (MEYER et al., 2012). Em complemento, Khanna et al. 

(2015) concluíram que estudantes que recebem mais apoio social, seja de 

professores, pais ou outros alunos, experimentou menos nível de estresse. 

No entanto, um estudo realizado com alunos do ciclo básico e clínico do 

curso de medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR) objetivou 

verificar a prevalência do estresse entre estudantes de medicina, a relação 

entre residir ou não com a família e sua repercussão sobre o rendimento 

acadêmico. A amostra foi composta por 456 estudantes, que responderam ao 

Inventário de sintomas de estresse para adultos de Lipp. Esse estudo 

constatou que não foi encontrada uma diferença significativa entre os índices 

de rendimento acadêmico dos alunos que residem com a família e dos que 

residem longe dela. Portanto, as hipóteses de que o estudante que não mora 

com a família é mais estressado que os demais e tem um rendimento 

acadêmico inferior não foram confirmadas. (LIMA et al., 2016). Os resultados 

desse estudo não se confrontam com os encontrados nos demais 

apresentados neste tópico, tendo em vista que a qualidade da relação familiar 

não foi avaliada, e sim apenas o fato de residir ou não junto com a família. 

Sintetizando, os resultados dos estudos apresentados neste tópico 

sugerem que estudantes que recebem mais apoio, seja familiar, social ou 

profissional, tendem a ter uma maior resistência a desenvolver a SB. 

 

2.4 OUTROS FATORES ASSOCIADOS À SB 

 

Neste tópico serão abordados outros fatores identificados de forma 

isolada por apenas um estudo, e por isso, foram tratados em conjunto, em um 

único tópico. Na sequência, uma sucinta discussão sobre cada um. 

Campos et al. (2012) realizaram um estudo com objetivo de estimar a 

prevalência da SB em estudantes de odontologia de uma universidade pública 

de Araraquara – UNESP e sua relação com características sociodemográficas. 



Utilizando-se do MBI-SS, os autores desse estudo verificaram um maior 

acometimento de burnout naqueles estudantes cujo desempenho é ruim no 

curso. 

Sá, Silva e Funchal (2014) realizaram uma pesquisa com objetivo de 

analisar a relação entre fatores de satisfação no trabalho e as dimensões da 

SB em profissionais de enfermagem de um hospital público, situado na região 

Sudoeste. Foram utilizados três instrumentos: Questionário Sociodemográfico, 

MBI e Questionário de Satisfação no Trabalho. Utilizou-se a abordagem 

quantitativa e uma amostra composta por 52 enfermeiros. Nesta pesquisa 

verificou-se que profissionais com curso superior completo apresentam maiores 

índices de despersonalização.  

Uma pesquisa, realizada por Khanna et al. (2015), objetivou comparar e 

identificar os níveis de estresse entre estudantes de três cursos em uma 

Universidade em Uttar Pradesh: medicina, odontologia e administração. Os 

autores utilizaram um questionário para avaliar o nível de estresse entre estes 

estudantes, dos quais 300 estudantes, sendo 100 indivíduos de cada curso 

responderam ao instrumento de coleta. A partir deste estudo, percebeu-se que 

os estudantes de medicina e de odontologia apresentaram maior nível de 

estresse em comparação com os estudantes de administração. Provas, 

competição por notas, quantidade de trabalhos, medo de ser incapaz e a 

incerteza quanto ao futuro emprego, foram considerados estressores 

potenciais. Em adição, os autores evidenciaram que estudantes que realizam 

algum tipo de exercício espiritual, experimentaram menos nível de estresse.  

Giovanne (2017) realizou uma pesquisa com objetivo de analisar 

possíveis manifestações de SB entre acadêmicos de enfermagem em uma 

Instituição de Ensino Superior. A pesquisa foi realizada com alunos de 

enfermagem no Centro Universitário de Brasília (UNICEUB), na Faculdade de 

Ciências da Saúde e Educação (FACES). Foi coletada uma amostra de 361 

alunos e aplicados dois questionários com perguntas de múltipla escolha: um 

questionário sócio econômico e uma adaptação do MBI. Nesta pesquisa, 

verificou-se que a ocorrência da SB foi maior nas pessoas que não praticavam 

nenhum esporte. Essa atividade melhora a autoestima, aumenta a segurança 

nas atividades diárias e eleva o bem-estar. Além disso, o esporte associa-se a 



um menor risco de alterações na saúde mental dos discentes e auxilia nas 

interações sociais. 

Apesar destes fatores elencados terem sido evidenciados com menos 

frequência, também são considerados relevantes para o estudo da SB. 

Os resultados de todos os estudos apresentados anteriormente sobre 

fatores estressores estão descritos logo abaixo, conforme mostra o Quadro 1. 

 
 
Quadro 1 - Síntese dos resultados dos estudos 

Conciliar trabalho e estudo 

Três estudos mostraram que 
a ação de conciliar trabalho e 

estudo é considerada uma 
tarefa bastante estressante, 

podendo dessa forma 
contribuir para o 

aparecimento da SB nos 
estudantes. 

BENAVANTE et al., 2014; 
PINTO et al., 2018; 
MOREIRA, 2018. 

Pressões psicológicas 
 

Cinco estudos apontaram 
que as pressões psicológicas 

sofridas pelos estudantes 
podem aumentar as chances 

de adquirir a SB. 

FERRAZ; CARDONA; 
MONTE, 2009; MORI; 

VALENTE; NASCIMENTO, 
2012; BARLEM et al., 2013; 
BENAVANTE et al., 2014; 

AGUIAR; AGUIAR; 
MERCES, 2018. 

Período do curso 
 

Seis estudos identificaram 
que os discentes que estão 
nos últimos anos do curso 

são mais propensos a 
desenvolver a SB. 

 

CARLOTTO; TARNOWSKI, 
2007; FERRAZ; CARDONA; 

MONTE, 2009; 
VASCONCELOS et al., 2012; 

BARLEM et al., 2013; 
MOREIRA, 2018; AGUIAR; 
AGUIAR; MERCES, 2018. 

Um estudo identificou que 
quanto mais inicial a fase 
escolar, maiores são as 
chances de adquirir a 

síndrome. 

CAMPOS et al., 2012. 

Por fim, concluiu-se no outro 
estudo que estudantes do 

último ano apresentam maior 
nível de exaustão e de 

descrença e os estudantes 
do 1º ano apresentaram um 

maior nível de ineficácia 
profissional. 

FOGAÇA et al, 2012. 
 

Sexo 
 
 
 
 

Em um estudo não foram 
identificadas diferenças 

estatisticamente significativas 
com relação ao sexo. 

CARLOTTO; PALAZZO, 
2006. 

Em dois estudos, os 
resultados indicam que o 
sexo masculino é mais 

vulnerável à SB. 

CARLOTTO, 2002; CAMPOS 
et al, 2012. 

 

Em outro estudo identificou-
se que as mulheres 

apresentam maior exaustão 

CARLOTTO, 2011. 
 



emocional e maior realização 
no trabalho, enquanto que os 
homens apresentam maior 

despersonalização. 

Por fim, em quatro estudos 
os resultados mostram uma 
maior predisposição da SB 

nas mulheres. 

MEYER, 2012; SANTOS, 
2015; FERNANDES; 

NITSCHE; GODOY, 2018; 
AGUIAR; AGUIAR; 

MERCES, 2018. 

Idade 
 

Os estudos apresentados 
apontam que indivíduos mais 

jovens apresentam maior 
propensão a desenvolver a 

SB. 

CARLOTTO, 2002; FRANÇA 
et al., 2011; CARLOTTO, 

2011; SÁ; SILVA; FUNCHAL, 
2014; NOGUEIRA et al., 

2018; FERNANDES; 
NITSCHE; GODOY, 2018. 

Estado civil 
 

Dois estudos apresentaram 
em seus resultados que 

indivíduos solteiros estão 
mais propensos à SB. 

SÁ; SILVA; FUNCHAL, 2014; 
PANTOJA. 

Dois estudos identificaram 
não haver diferenças 

estatisticamente 
significativas. 

CARLOTTO; PALAZZO, 
2006; SANTOS, 2015. 

 

Por fim, os resultados de dois 
estudos indicaram haver uma 

maior probabilidade da 
síndrome em indivíduos 

casados. 

CARLOTTO, 2011; AGUIAR; 
AGUIAR; MERCES, 2018. 

 

Filhos 
 

Cinco estudos sinalizaram 
que indivíduos que possuem 
filhos têm menores chances 
de desenvolver a SB. Dentre 
eles, apenas em um estudo 
os resultados indicaram que 

pessoas que têm filhos 
apresentam uma menor 
realização no trabalho. 

CARLOTTO; PALAZZO, 
2006; CARLOTTO, 2011; SÁ; 

VIANA et al., 2014; SILVA; 
FUNCHAL, 2014; AGUIAR; 
AGUIAR; MERCES, 2018. 

 

Classe social 
 

Um estudo apresentou que 
estudantes que possuem 

uma renda menor, 
equivalente às classes 

sociais C e E, apresentam 
níveis de estresse mais 
elevados em relação às 

classes sociais mais altas. 

MEYER, 2012. 
 

Um outro estudo mostrou que 
há uma maior prevalência da 

SB em grupos de 
trabalhadores que 

apresentam salários maiores, 
referente a aqueles que 

recebem mais de 10 salários-
mínimos. 

PANTOJA, 2017. 
 

Estrutura e suporte 
familiar/social 

 

Os resultados dos estudos 
sugerem que estudantes que 

recebem mais apoio, seja 
familiar, social ou 

profissional, tendem a ter 
uma maior resistência a 

desenvolver a SB. 

SILVA et al., 2011; MEYER, 
2012; KHANNA et al., 2015; 

LIMA et al., 2016. 
 



Outros fatores associados à 
SB 

Um estudo verificou um maior 
acometimento de burnout 
naqueles estudantes cujo 

desempenho é ruim no curso. 

 
CAMPOS et al., 2012. 

Uma pesquisa verificou que 
profissionais com curso 

superior completo 
apresentam maiores índices 

de despersonalização. 

SÁ; SILVA; FUNCHAL, 2014. 

Um estudo identificou que 
estudantes de medicina e de 

odontologia apresentaram 
maior nível de estresse em 

comparação com os 
estudantes de administração. 

Em adição, os autores 
evidenciaram que estudantes 
que realizam algum tipo de 

exercício espiritual, 
experimentaram menos nível 

de estresse 

KHANNA et al., 2015. 

Em uma pesquisa verificou-
se que a ocorrência da SB foi 
maior nas pessoas que não 
praticavam nenhum esporte. 

GIOVANNE (2017). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

  



3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo descrevem-se os procedimentos metodológicos que 

foram utilizados para a realização desta pesquisa. Inicialmente, foi apresentado 

o delineamento da pesquisa, em seguida a identificação da população e 

amostra, o instrumento de coleta de dados, a estratégia da coleta e por fim a 

estratégia de análise dos dados. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

De acordo com Gil (2014) existem três níveis de pesquisa: exploratória, 

descritiva e explicativa. Neste trabalho, optou-se pela pesquisa descritiva, 

tendo como finalidade descrever o nível de prevalência da SB e seus fatores 

associados para os discentes do curso de administração da UFERSA. Marconi 

e Lakatos (2010) afirmam que este tipo de pesquisa “delineia o que é”, 

permitindo ao observador descrever, registrar, analisar e interpretar os dados 

obtidos através de uma pesquisa. 

Diante disso, a descrição foi feita por meio de uma análise quantitativa. 

Segundo Marconi e Lakatos (2011), o método quantitativo pode ser 

caracterizado pelo emprego da quantificação, tanto nos modelos de coleta de 

dados quanto na análise deles, com base em técnicas estatísticas, desde as 

mais simples às mais complexas. 

Este trabalho é caracterizado como um estudo de coorte transversal, 

pois ocorre em um determinado local e tempo. A pesquisa transversal coleta 

dados em um só momento, em um tempo único. Seu objetivo é descrever 

variáveis e avaliar sua incidência e relação em um dado momento. É como tirar 

uma fotografia de algo que acontece. (SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Quanto ao procedimento, foi feito um levantamento de campo (survey). 

Conforme Gil (2014), uma pesquisa deste tipo é definida pela interrogação 

direta às pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. No caso deste 

estudo, os sinais e sintomas de burnout. Procedeu-se assim, à solicitação de 

informações a um grupo significativo de pessoas a respeito do problema 

estudado para em seguida, por meio da análise quantitativa, adquirir as 

conclusões correspondentes dos dados coletados. 



 

3.2 UNIVERSO DE COLETA 

 

Considerando-se o objetivo desta pesquisa, o universo de coleta são os 

discentes do curso de administração da UFERSA, regularmente matriculados 

no semestre 2017.2. O quantitativo de 424 discentes foi fornecido pela 

Secretaria do curso, com base nos critérios descritos. Desse total, 189 

discentes compuseram a amostra deste estudo. Este número é considerado 

representativo de acordo com o método baseado no nível de confiança de 95% 

e erro de estimação de 6%. (RICHARDSON, 2014). 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA 

 

A fim de atender os objetivos propostos, utilizou-se um questionário. 

Segundo Gil (2014), o questionário pode ser definido como a técnica de 

investigação constituída por um conjunto de perguntas que são submetidas a 

pessoas com o propósito de coletar dados e obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, comportamento etc.  

Dentre as vantagens da utilização do questionário estão: economia de 

tempo; obtenção de respostas mais rápidas e precisas; liberdade de respostas 

justificadas pelo anonimato; segurança, garantida pela não identificação; menor 

chance de distorção, já que não corre o risco de sofrer influência do 

pesquisador. Entretanto, esta técnica apresenta algumas desvantagens, tais 

como: pequena porcentagem de respostas e/ou de devolução tardia, 

impossibilidade de tirar dúvidas do entrevistado caso haja perguntas não claras 

e; exigência de um universo mais homogêneo. (MARCONI; LAKATOS, 2010).  

Para mensurar a SB, foi utilizado o MBI-SS, elaborado por Schaufeli et 

al. (2002), uma versão específica para estudantes, traduzida e adaptada para o 

uso no Brasil por Carlotto e Câmara (2006). O instrumento consiste de 15 

questões que se subdividem em três subescalas: Exaustão Emocional (EE) (5 

itens - 1, 4, 6, 8 e 12); Descrença (DE) (4 itens - 2, 9, 10 e 14) e Reduzida 

Eficácia Profissional (REP) (6 itens - 3, 5, 7, 11, 13 e 15). Todos os itens são 

avaliados em uma escala do tipo Likert de 7 pontos, variando de 0 a 6, sendo 0 

(nunca), 1 (uma vez ao ano ou menos), 2 (uma vez ao mês ou menos), 3 



(algumas vezes ao mês), 4 (uma vez por semana), 5 (algumas vezes por 

semana) e 6 (todos os dias). 

Para identificar os possíveis fatores associados, adicionaram-se ao MBI-

SS questões referentes ao sexo, estado civil, idade, número de filhos, com 

quem reside, renda mensal individual e familiar, semestre do curso, quantidade 

de horas dedicada a estágio e/ou trabalho e quantidade de horas de estudo 

diárias. O questionário completo com essas questões inclusas encontra-se 

descrito nos Anexos. 

 

3.4 ESTRATÉGIA DE COLETA  

 

A fim de amenizar as desvantagens do questionário, o instrumento de 

coleta foi aplicado, presencialmente, nas salas de aula e em diferentes dias da 

semana. Assim, para a realização da coleta de dados, muitos questionários 

foram entregues diretamente aos discentes e outros foram entregues aos 

professores presentes na sala de aula para que estes pudessem aplicar os 

mesmos em momento oportuno. Cada aplicação dos questionários, realizada 

de forma coletiva, durou em média dez minutos. 

 A abordagem foi feita em todas as salas de aula do curso de 

administração da UFERSA, localizadas na Central de Aulas IV, lado Leste, do 

Campus Mossoró, em diferentes dias da semana, por um período 

compreendido de duas semanas, no final do mês de março e início de abril de 

2018, do semestre 2017.2, no período noturno, de forma a contemplar todos os 

semestres do curso.  

 Primeiramente foi feito um contato com os professores, nas salas de 

aulas, para explicar o objetivo da pesquisa. No momento da entrega dos 

questionários, os professores foram informados brevemente sobre a 

importância da pesquisa, mesmo assim, alguns deles apresentaram certa 

resistência, por isso, a autora teve que retornar em outro momento nas salas 

em que os professores não aceitaram realizar a pesquisa. Os discentes 

também foram informados sobre a importância da pesquisa e da contribuição 

de cada um deles para a concretização do estudo. Destacou-se que não era 

preciso colocar a identificação pessoal nos questionários, efetivando e 

garantindo o sigilo de seus dados na pesquisa. 



Adicionado a isto, a fim de propiciar uma maior sustentação ao estudo, a 

autora realizou uma entrevista espontânea com duas profissionais da UFERSA 

responsáveis pela atenção à saúde psíquica dos discentes. A entrevista foi 

realizada com duas psicólogas na própria instituição e em uma mesma sala, 

através de uma conversa informal, que durou cerca de 30 minutos. As 

psicólogas puderam dar suas opiniões e forneceram à autora algumas 

pesquisas que já tinham sido elaboradas por elas próprias na instituição. 

Através dessa entrevista foi possível incluir a percepção destas profissionais 

acerca de alguns fatores associados ao surgimento da SB nos discentes da 

instituição, cujos resultados encontram-se na contextualização deste trabalho. 

 

3.5 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE 

 

Com relação à análise dos dados, após o recolhimento dos 

questionários, codificaram-se os itens e tabularam-se as questões no Excel. O 

segundo passo foi realizar o processamento dos dados no software estatístico 

IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 24.0. 

Para análise do MBI-SS, realizou-se a identificação do nível de EE, DE e 

EP evidenciado pelos discentes a partir de um escore padronizado (Sp). Para 

isso, foi feita a soma dos valores respondidos aos itens e esse valor foi dividido 

pelo número de itens da subescala, eliminando-se o número de zeros, 

definidos no MBI-SS como “nunca”. O resultado foi subtraído de 1 e 

multiplicado por 20. Esse cálculo apresenta a seguinte fórmula: 

Spi = 20.( Ʃ valores respondidos / n° de itens respondidos – 1 ), em que i 

= 1,2,3. 

Nessa fórmula, o “i” indica o número da subescala cujo Sp foi calculado 

permitindo a replicação da fórmula nas três subescalas do MBI-SS. Assim, o 

Sp1 refere-se ao escore da subescala “EE”; Sp2 refere-se à “DE” e o Sp3 à 

“REP”. (GOULART, 2014).  

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. (CARLOTTO; 

CÂMARA, 2006). Segundo Schaufeli et al. (2002), a ocorrência do burnout é 



avaliada de acordo com os escores de cada dimensão, sendo que altos 

escores em EE, DE e REP indicam burnout. 

Após esse cálculo e classificação, foi realizada uma estatística descritiva 

para caracterizar a amostra e identificar a prevalência de burnout em cada 

dimensão. Na sequência, foi feita a análise de confiabilidade do instrumento 

(MBI-SS) e de normalidade dos dados, por meio do alfa de Cronbach e do 

Kolmogorov-Smirnov (KS), respectivamente. Como neste último a distribuição 

foi caracterizada como normal para todas as dimensões da SB, aplicou-se o 

teste t. De acordo com Larson e Farber (2016), o teste t baseado em duas 

amostras é um teste de hipótese que pode ser utilizado para testar a diferença 

entre duas médias populacionais. A hipótese nula (Hₒ) é uma hipótese 

estatística que normalmente afirma que não há diferença entre os parâmetros 

de duas populações. Já a hipótese alternativa (Hₐ) é uma hipótese estatística 

que é verdadeira quando Hₒ é falsa. Neste estudo, o teste t foi utilizado para 

identificar se houve variação entre o nível de burnout em cada grupo de 

fatores. 

Para tanto, os fatores foram divididos em dois grupos como segue: sexo 

(masculino e feminino), idade (até 25 anos e acima de 25 anos), estado civil 

(solteiro e outros), filhos (com e sem), reside com os pais (sim e não), renda 

familiar (até 3 SM e acima de 3 SM), semestre (até o 9º e depois do 9º), e 

trabalho ou estagia (sim e não). 

No próximo capítulo serão apresentados todos os resultados obtidos e 

as interpretações realizadas para os mesmos. 

 

  



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo apresenta a análise e a discussão dos resultados obtidos 

na realização da pesquisa aplicando as técnicas especificadas na metodologia 

a partir dos questionários e do referencial teórico da pesquisa. Para uma 

melhor compreensão, este capítulo está dividido em quatro tópicos: 

caracterização da amostra, análise de confiabilidade do instrumento, análise do 

nível de prevalência do burnout no curso e análise dos fatores associados a 

essa síndrome. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Os resultados mostraram uma leve predominância do sexo feminino 

(55%). Muito mais da metade dos participantes são solteiros (75%), 21,3% são 

casados ou possuem união estável, 3,2% são divorciados e apenas 0,5 são 

viúvos. Com relação à idade, a amostra apresentou uma variação bem ampla, 

entre 17 a 49 anos, com uma média de 25 anos. 

Observa-se um predomínio de discentes que não possui filhos (88,4%) e 

apenas 11,6% são os que possuem um filho ou mais. A maioria dos discentes 

participantes reside com os pais ou familiares (64,6%) e 35,4% não residem. 

Com relação a renda familiar, notou-se uma predominância nos discentes que 

possuem até três salários-mínimos (59,3%) e os outros 40,7% apresentam uma 

renda familiar acima de três salários-mínimos. 

Ao que se refere ao semestre do curso, 86,2% dos discentes estão entre 

o primeiro e nono período e 13,8% estão no décimo período em diante, o que é 

considerado irregular, tendo em vista que a matriz curricular do curso de 

administração da UFERSA tem nove períodos. A maioria dos discentes 

trabalha ou estagia (76,7%), enquanto que os outros 23,3% não realizam 

nenhuma destas atividades.  

Todos estes dados podem ser visualizados na Tabela 1, na qual são 

mostrados os valores de cada um detalhadamente, levando-se em conta cada 

variante utilizada na pesquisa e suas respectivas categorias/grupos. 

 



Tabela 1 – Perfil dos discentes do curso de administração da UFERSA, no 
semestre 2017.2 

Variáveis Categorias % 

Gênero 
Feminino 
Masculino 

55,0% 
45,0% 

Estado civil 

Solteiro 
Casado/união estável 
Separado/divorciado 

Viúvo 

75,0% 
21,3% 
3,2% 
0,5% 

Idade 
 

Até 25 anos 
Acima de 25 anos 

64,6% 
35,4% 

Filhos 

Zero 
Um 
Dois 

Quatro 

88,4% 
7,4% 
3,7% 
0,5% 

Reside com pais/familiares 
Sim 
Não 

64,6% 
35,4% 

Renda familiar 
Até 3 salários-mínimos 

Acima de 3 salários mínimos 
59,3% 
40,7% 

Semestre de ingresso 
Do 1° ao 9° período 

Do 10° período em diante 
86,2% 
13,8% 

Trabalha/estagia 
Sim 
Não 

76,7% 
23,3% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

4.2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

 

Nesse tópico será apresentado o índice de confiabilidade do instrumento 

como um todo, e de cada uma das três dimensões isoladamente e o resultado 

do teste de normalidade. 

Na presente pesquisa, foi calculado o alfa de Cronbach do MBI-SS e 

encontrado os seguintes valores: EE (α = 0,800), DE (α = 0,742) e REP (α = 

0,741), apresentando uma escala total de α = 0,695. De um modo geral, o valor 

aceitável para o alfa de Cronbach é 0,70. Contudo, em algumas pesquisas das 

ciências sociais, um alfa de 0,60 é considerado admissível desde que os 

resultados adquiridos com esse instrumento sejam interpretados com 

precaução e tenham em conta a subjetividade do constructo mensurado, como 

é o caso do burnout. (MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006). Pelo exposto, os 

dados obtidos, por meio do MBI-SS, apresentam uma confiabilidade aceitável. 

Para avaliar se a distribuição é normal, foi utilizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (KS), apresentando os seguintes valores de significância: 

EE (ρ = 0,272), DE (ρ = 0,472) e REP (ρ = 0,094) obtendo um total de ρ = 

0,387. Considerando-se que todos esses valores estão acima de 0,05 pode-se 

afirmar que os dados desta pesquisa apresentam uma distribuição normal.  



4.3 ANÁLISE DO NÍVEL DE PREVALÊNCIA DO BURNOUT NO CURSO 

 

Com base no que foi abordado no referencial teórico e com os 

resultados da pesquisa, pôde-se fazer um diagnóstico da prevalência da SB de 

acordo com as três dimensões: EE, DE e REP. Este diagnóstico foi realizado 

levando-se em conta a classificação discriminada pela fórmula de Goulart 

(2014), que está presente na estratégia de análise e apresenta para cada 

dimensão, os níveis classificatórios da SB.  

Pelo exposto, como demonstrado na tabela 2, chama-se atenção, 

principalmente, para o alto índice de discentes que se encontram 

emocionalmente exaustos (66,1%), como também daqueles que se encontram 

com uma reduzida eficácia profissional (71,4%).  

 

Tabela 2 - Percentual de nível baixo e nível alto de SB nos discentes do 
semestre 2017.2 

Dimensões Nível Baixo Nível Alto 

Exaustão emocional 33,9% 66,1% 
Descrença 75,7% 24,3% 

Reduzida eficácia profissional 28,6% 71,4% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O desenvolvimento da SB perpassa primeiramente pela dimensão de 

EE, seguido da dimensão DE e por último da REP. O diagnóstico de burnout 

dá-se através dos altos escores nestas dimensões. (CARNEIRO, 2010). Neste 

sentido, os resultados de uma análise complementar mostram que dentre os 

discentes investigados, apenas 8,5% deles assinalam baixo nível em todas três 

dimensões e 31,2% apresentam alto nível em apenas uma dimensão. No 

entanto, 50,2% dos discentes indicam alto nível em duas dimensões e 10,1% 

apontam alto nível nas três dimensões. A partir da análise das três dimensões, 

pode-se afirmar que a prevalência de SB nos discentes do curso de 

administração está muito alta, considerando aqueles que já se encontram com 

a síndrome desenvolvida ou prestes a desenvolver. Dessa forma, tais 

resultados mostram a urgência de investigar possíveis causas e de realizar 

ações corretivas e preventivas para que estes índices não se agravem. 

 

  



4.4 ANÁLISE DOS FATORES ASSOCIADOS 

 

Com o objetivo de analisar os fatores associados a SB e suas 

respectivas dimensões, foi feito o teste t para cada variável identificada no perfil 

dos discentes do curso de administração da UFERSA, no semestre 2017.2. 

Os resultados da análise, exibidos na Tabela 3, mostram que, no 

comparativo de médias entre os grupos, as mulheres apresentaram uma média 

maior do que a dos homens. O sexo feminino apresentou um maior nível de 

significância na dimensão EE (α = 0,026) que consequentemente interferiu no 

total (α = 0,049). Isto indica que as mulheres sentem-se mais exaustas 

emocionalmente do que os homens, e com isso, podem ter mais chances de 

desenvolver a SB. 

 
 
Tabela 3 – Teste t para amostras independentes – Variável sexo dos 
discentes do semestre 2017.2 

 

Teste de 
Levene 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl 
Sig. 
(2-

ext.) 

Diferença 
de 

médias 

Diferença 
de erro 
padrão 

Intervalo de 
Confiança da 
Diferença de 

95% 

Inf. Sup. 

EE 
* 

,062 ,803 
-2,239 187 ,026 

-1,967 
,879 -3,701 -,234 

** -2,230 176,675 ,027 ,882 -3,708 -,226 

DE 
* 

1,170 ,281 
-,207 187 ,836 

-,183 
,884 -1,928 1,561 

** -,209 183,715 ,835 ,878 -1,916 1,549 

REP 
* 

2,883 ,091 
-1,178 187 ,240 

-,983 
,834 -2,628 ,663 

** -1,156 163,135 ,249 ,850 -2,661 ,695 

Total 
* 

,151 ,698 
-1,983 187 ,049 

-3,133 
1,580 -6,250 -,017 

** -1,994 182,786 ,048 1,572 -6,234 -,033 

Variâncias iguais assumidas*; Variâncias iguais não assumidas** 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Para atender os pressupostos do teste t, dividiu-se estado civil em dois 

grupos: solteiro/divorciado/viúvo e casado/em união estável. Em relação à 

variável estado civil, não foi identificado diferença significativa entre as duas 

médias populacionais, conforme demonstrado na Tabela 4. Este fator evidencia 

que, o fato dos discentes estarem casados ou solteiros não influencia no 

desenvolvimento da síndrome.  

  



Tabela 4 – Teste t para amostras independentes – Variável estado civil 
dos discentes do semestre 2017.2 

 

Teste de 
Levene 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(2-

ext.) 

Diferença 
de médias 

Diferença 
de erro 
padrão 

Intervalo de 
Confiança da 
Diferença de 

95% 

Inf. Sup. 

EE 
* 

,000 ,993 
-,859 187 ,391 

-,872 
1,016 -2,876 1,131 

** -,871 83,361 ,386 1,001 -2,864 1,119 

DE 
* 

,721 ,397 
-,435 187 ,664 

-,439 
1,010 -2,433 1,554 

** -,419 76,421 ,676 1,048 -2,527 1,648 

REP 
* 

,822 ,366 
-,451 187 ,653 

-,431 
,956 -2,318 1,455 

** -,440 77,955 ,661 ,980 -2,383 1,520 

Total 
* 

,701 ,404 
-,958 187 ,339 

-1,743 
1,820 -5,333 1,847 

** -,926 76,817 ,357 1,882 -5,491 2,005 

Variâncias iguais assumidas*; Variâncias iguais não assumidas** 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Da mesma forma, na variável idade também não foi identificado 

diferença significativa entre as duas médias populacionais, conforme 

demonstrado na Tabela 5. Este resultado indica que a SB acomete igualmente 

tanto os discentes que possuem até 25 anos de idade quanto os que estão 

acima desta faixa etária. 

 
Tabela 5 - Teste t para amostras independentes – Variável idade dos 
discentes do semestre 2017.2 

 

Teste de 
Levene 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(2-

ext.) 

Diferença 
de médias 

Diferença 
de erro 
padrão 

Intervalo de 
Confiança da 
Diferença de 

95% 

Inf. Sup. 

EE 
* 

,000 ,999 
-,032 187 ,975 

-,029 
,926 -1,856 1,797 

** -,032 141,356 ,974 ,914 -1,836 1,777 

DE 
* 

,275 ,600 
-,249 187 ,804 

-,229 
,920 -2,043 1,586 

** -,250 138,422 ,803 ,914 -2,036 1,579 

REP 
* 

,449 ,504 
-,701 187 ,484 

-,610 
,870 -2,325 1,106 

** -,694 131,922 ,489 ,879 -2,348 1,129 

Total 
* 

,001 ,977 
-,523 187 ,601 

-,868 
1,659 -4,141 2,405 

** -,520 133,996 ,604 1,667 -4,166 2,430 

Variâncias iguais assumidas*; Variâncias iguais não assumidas** 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Com relação ao fato de possuir filhos ou não, os resultados mostraram 

que houve diferença entre os grupos no comparativo de médias. Os discentes 

que possuem filhos; sejam um, dois ou mais; apresentaram um maior nível de 

significância na dimensão REP (α = 0,022), conforme pode ser visto na Tabela 



6. Isto indica que os discentes com filhos possuem um nível de reduzida 

eficácia profissional mais elevado e consequentemente uma maior 

probabilidade de desenvolver a síndrome do que aqueles que não têm filhos. 

 
Tabela 6 - Teste t para amostras independentes – Variável filhos dos 
discentes do semestre 2017.2 

 

Teste de 
Levene 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(2-

ext.) 

Diferença 
de 

médias 

Diferença 
de erro 
padrão 

Intervalo de 
Confiança da 
Diferença de 

95% 

Inf. Sup. 

EE 
* 

1,176 ,280 
,448 187 ,655 

,618 
1,380 -2,105 3,341 

** ,401 25,320 ,692 1,543 -2,557 3,793 

DE 
* 

,126 ,723 
1,201 187 ,231 

1,642 
1,367 -1,055 4,338 

** 1,136 26,021 ,266 1,445 -1,328 4,612 

REP 
* 

1,551 ,214 
-2,318 187 ,022 

-2,968 
1,281 -5,495 -,442 

** -2,724 30,120 ,011 1,090 -5,194 -,743 

Total 
* 

4,567 ,034 
-,286 187 ,775 

-,708 
2,476 -5,592 4,175 

** -,235 24,408 ,816 3,018 -6,932 5,515 

Variâncias iguais assumidas*; Variâncias iguais não assumidas** 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Como pode ser visto na Tabela 7, a variável reside com pais/familiares 

também não apresentou diferença significativa entre as duas médias 

populacionais. Este resultado evidencia que o fato dos discentes residirem ou 

não com seus familiares não influencia no desenvolvimento da síndrome. 

 

Tabela 7 - Teste t para amostras independentes – Variável reside com 
pais/familiares dos discentes do semestre 2017.2 

 

Teste de 
Levene 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(2-

ext.) 

Diferença 
de 

médias 

Diferença 
de erro 
padrão 

Intervalo de 
Confiança da 
Diferença de 

95% 

Inf. Sup. 

EE 
* 

,329 ,567 
,493 187 ,623 

,456 
,925 -1,369 2,282 

** ,486 130,849 ,627 ,938 -1,399 2,311 

DE 
* 

1,025 ,313 
-,375 187 ,708 

-,344 
,920 -2,158 1,470 

** -,366 127,137 ,715 ,941 -2,207 1,518 

REP 
* 

,290 ,591 
,070 187 ,944 

,061 
,871 -1,657 1,779 

** ,072 149,561 ,943 ,842 -1,604 1,725 

Total 
* 

1,837 ,177 
,104 187 ,917 

,173 
1,660 -3,102 3,448 

** ,100 121,796 ,920 1,724 -3,241 3,586 

Variâncias iguais assumidas*; Variâncias iguais não assumidas** 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 



Da mesma forma, a variável renda familiar também não apresentou 

diferença significativa entre as duas médias populacionais, conforme mostra a 

Tabela 8. Isto indica que a SB acomete igualmente tanto os discentes que 

possuem uma renda familiar de até três salários mínimos quanto os que 

possuem renda familiar superior a este valor. 

 

Tabela 8 - Teste t para amostras independentes – Variável renda familiar 
dos discentes do semestre 2017.2 

 

Teste de 
Levene 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(2-

ext.) 

Diferença 
de 

médias 

Diferença 
de erro 
padrão 

Intervalo de 
Confiança da 
Diferença de 

95% 

Inf. Sup. 

EE 
* 

,151 ,698 
,281 187 ,779 

,253 
,901 -1,525 2,031 

** ,281 163,384 ,779 ,902 -1,527 2,033 

DE 
* 

,538 ,464 
-1,360 187 ,176 

-1,212 
,891 -2,970 ,546 

** -1,341 155,345 ,182 ,904 -2,997 ,573 

REP 
* 

,107 ,744 
,079 187 ,938 

,067 
,848 -1,606 1,739 

** ,080 174,132 ,936 ,831 -1,574 1,707 

Total 
* 

,007 ,932 
-,552 187 ,581 

-,892 
1,615 -4,078 2,294 

** -,556 167,000 ,579 1,605 -4,061 2,277 

Variâncias iguais assumidas*; Variâncias iguais não assumidas** 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

No que se referem às atividades realizadas, identificou-se diferenças no 

comparativo de médias entre os grupos. Os discentes que trabalham ou 

estagiam apresentaram maior EE (α = 0,013) do que aqueles que não realizam 

nenhuma destas atividades, conforme demonstra a Tabela 9. Isto indica que os 

discentes que trabalham ou estagiam sentem-se emocionalmente mais 

exaustos do que aqueles discentes que não realizam nenhuma destas 

atividades, e por isso são mais propensos a desenvolver a SB. 

 

Tabela 9 - Teste t para amostras independentes – Variável trabalha ou 
estagia dos discentes do semestre 2017.2 

 

Teste de 
Levene 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(2-

ext.) 

Diferença 
de 

médias 

Diferença 
de erro 
padrão 

Intervalo de 
Confiança da 
Diferença de 

95% 

Inf. Sup. 

EE 
* 

,148 ,701 
-2,501 187 ,013 

-2,578 
1,031 -4,612 -,544 

** -2,382 66,253 ,020 1,082 -4,739 -,417 

DE 
* 

,524 ,470 
-,308 187 ,758 

-,321 
1,041 -2,374 1,733 

** -,311 72,207 ,756 1,031 -2,375 1,734 



REP 
* 

1,209 ,273 
-,349 187 ,728 

-,343 
,985 -2,287 1,600 

** -,385 84,270 ,701 ,893 -2,118 1,432 

Total 
* 

,231 ,631 
-1,739 187 ,084 

-3,242 
1,864 -6,920 ,435 

** -1,606 63,587 ,113 2,019 -7,276 ,791 

Variâncias iguais assumidas*; Variâncias iguais não assumidas** 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Quanto ao semestre, não foi identificado diferenças estatisticamente 

significativas, porém, ao analisar a regularidade foi possível identificar 

diferenças de médias entre os grupos. Discentes que estão no curso há mais 

de nove semestres apresentaram um maior nível de significância em DE (α = 

0,008). Isto indica que os discentes que estão no final do curso ou que já estão 

fora do prazo de conclusão apresentam maior sentimento de desgaste que 

seus colegas de início de curso e por isso, possuem uma maior probabilidade 

de desenvolver a síndrome, conforme mostra a Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Teste t para amostras independentes – Variável semestre do 
curso nos discentes do semestre 2017.2 

 

Teste de 
Levene 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(2-

ext.) 

Diferença 
de 

médias 

Diferença 
de erro 
padrão 

Intervalo de 
Confiança da 
Diferença de 

95% 

Inf. Sup. 

EE 
* 

1,956 ,164 
-1,298 187 ,196 

-1,661 
1,280 -4,187 ,864 

** -1,550 39,331 ,129 1,072 -3,830 ,507 

DE 
* 

,109 ,742 
-2,691 187 ,008 

-3,374 
1,253 -5,846 -,901 

** -2,738 33,917 ,010 1,232 -5,877 -,870 

REP 
* 

,475 ,492 
,859 187 ,391 

1,037 
1,207 -1,344 3,418 

** ,797 31,831 ,431 1,301 -1,613 3,687 

Total 
* 

,676 ,412 
-1,748 187 ,082 

-3,998 
2,287 -8,509 ,514 

** -1,969 37,027 ,056 2,030 -8,111 ,115 

Variâncias iguais assumidas*; Variâncias iguais não assumidas** 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

  

4.5 SÍNTESE DOS RESULTADOS DOS TESTES DE HIPÓTESES 

 

Com base no teste t, utilizado para identificar se houve diferenças 

estatísticas entre duas médias populacionais, foi identificado que em relação às 

variáveis independentes: sexo, filhos, trabalha ou estagia e semestre do curso; 

as hipóteses foram confirmadas apenas parcialmente para uma ou outra 

dimensão da SB. As variáveis sexo e trabalha ou estagia apresentaram uma 



diferença estatística na dimensão exaustão emocional. Na variável filhos, foi 

identificado um maior nível de significância na dimensão reduzida eficácia 

profissional. A variável semestre do curso apresentou diferenças estatísticas na 

dimensão descrença. Nas variáveis estado civil, idade, reside com 

pais/familiares e renda familiar não foram identificados diferenças significativas 

entre as duas médias populacionais.  

Em contraponto, as hipóteses para as variáveis: estado civil, idade, 

reside com pais/familiares e renda familiar; não foram confirmadas para 

nenhuma das dimensões da SB. A síntese destes resultados estão 

apresentados no Quadro 2. 

  

Quadro 2 – Síntese dos resultados dos testes de hipóteses 
Fatores Dimensões Status da hipótese 

 
Sexo 

Exaustão emocional Confirmada 

Descrença Não confirmada 

Reduzida eficácia profissional Não confirmada 

 
Estado Civil 

Exaustão emocional Não confirmada 

Descrença Não confirmada 

Reduzida eficácia profissional Não confirmada 

 
Idade 

Exaustão emocional Não confirmada 

Descrença Não confirmada 

Reduzida eficácia profissional Não confirmada 

 
Filhos  

Exaustão emocional Não confirmada 

Descrença Não confirmada 

Reduzida eficácia profissional Confirmada 

 
Reside com pais/familiares 

Exaustão emocional Não confirmada 

Descrença Não confirmada 

Reduzida eficácia profissional Não confirmada 

 
Renda familiar 

Exaustão emocional Não confirmada 

Descrença Não confirmada 

Reduzida eficácia profissional Não confirmada 

 
Trabalha ou estagia 

Exaustão emocional Confirmada 

Descrença Não confirmada 

Reduzida eficácia profissional Não confirmada 

 
Semestre do curso 

Exaustão emocional Não confirmada 

Descrença Confirmada 

Reduzida eficácia profissional Não confirmada 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Isso significa que os fatores do ambiente universitário e 

sociodemográficos: sexo, filhos, trabalho ou estagia e semestre do curso foram 

identificados como fatores associados ao desenvolvimento e prevalência da 

SB. Enquanto que os fatores do ambiente universitário e sociodemográficos: 

estado civil, idade, reside com pais/familiares e renda familiar não. 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo trata das considerações finais da pesquisa, abordando a 

síntese dos principais resultados, as contribuições e limitações da pesquisa, 

além das sugestões para estudos futuros. 

 

5.1 SÍNTESE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

O perfil dos discentes do curso de Administração da UFERSA, apresenta 

uma leve predominância do sexo feminino, sendo em sua maioria solteiros, 

sem filhos e que ainda residem com pais ou familiares. Com uma média de 25 

anos, e uma renda familiar de até três salários-mínimos. No que se refere ao 

semestre do curso a maioria está entre o primeiro e nono período e muitos 

deles trabalham ou estagiam. 

Em relação à prevalência da SB, dentre os discentes investigados, 

apenas 8,5% deles assinalam baixo nível em todas três dimensões e 31,2% 

apresentam alto nível em apenas uma dimensão. No entanto, 50,2% dos 

discentes indicam alto nível em duas dimensões e 10,1% apontam alto nível 

nas três dimensões; exaustão emocional, descrença e reduzida eficácia 

profissional. 

A variável sexo apresentou-se como fator relacionado com exaustão 

emocional. Isso significa que as mulheres apresentaram uma maior propensão 

a desenvolver a SB do que os homens, corroborando com as pesquisas de 

Carlotto (2011), Meyer et al. (2012), Santos (2015), Fernandes, Nitsche e 

Godoy (2018), Aguiar, Aguiar e Merces (2018) e os resultados apresentados 

pelas psicólogas da UFERSA, que afirmaram que as mulheres procuravam 

mais auxílio psicológico do que os homens. Este achado difere dos resultados 

descritos por Carlotto e Palazzo (2006) que afirmam ausência de diferenças 

estatisticamente significativas com relação ao sexo, e dos estudos de Campos 

et al. (2012) e Carlotto (2002) que afirmam que o sexo masculino é mais 

vulnerável à SB do que o sexo feminino.  

O fato das mulheres sentirem-se mais exaustas emocionalmente do que 

os homens pode ser devido a pressão sofrida por estas para cuidar dos filhos, 

dos afazeres domésticos e muitas vezes ter que conciliar estas tarefas com o 



trabalho e/ou o estudo, ou seja, o papel da mulher na sociedade geralmente 

apresenta mais ônus do que o dos homens. A elevação da exaustão emocional 

por parte das mulheres pode ser interpretada também pela questão afetiva 

vinculada ao papel feminino. Posto que isso requer um envolvimento maior das 

mulheres com cuidados, alimentação e preocupação com o bem estar de 

outras pessoas. (CARLOTTO, 2011). 

Igualmente, o fato de o discente trabalhar ou estagiar também se 

mostrou como fator associado com exaustão emocional. Discentes que 

trabalham ou estagiam apontaram maiores níveis de exaustão do que aqueles 

que não realizam nenhuma destas atividades, ratificando os estudos de 

Benavente et al. (2014), Pinto et al. (2018) e Moreira (2018), que afirmaram 

que o desafio de conciliar trabalho e estudo pode ser considerado uma tarefa 

estressante. A partir de tais resultados, pode-se afirmar que os indivíduos que 

executam muitas tarefas, não conseguem exercê-las com a mesma qualidade 

do que aqueles que executam apenas uma ou poucas tarefas, e isto pode levar 

uma pessoa a se sentir mais exausta emocionalmente. Discentes que 

trabalham ou estagiam podem sentir maior carga de responsabilidade, com 

isso, uma maior propensão a desenvolver exaustão emocional e 

consequentemente a SB. 

Por sua vez, a variável semestre do curso foi indicada como fator 

relacionado com descrença. Ou seja, discentes que estão no curso há mais de 

nove semestres apresentaram maiores níveis de descrença. Isso confirma os 

estudos de Carlotto e Tarnowski (2007), Ferraz, Cardona e Monte (2009), 

Vasconcelos et al. (2012), Barlem et al. (2013), Moreira (2018) e Aguiar, Aguiar 

e Merces (2018) e os resultados encontrados pelas psicólogas da UFERSA, 

que declararam que discentes que cursam os últimos semestres estão mais 

suscetíveis a desenvolver a doença. Porém, as psicólogas acrescentaram que 

além dos discentes dos últimos semestres, os discentes que cursam os 

primeiros semestres também tem mais propensão a desenvolver a síndrome.  

A causa dos discentes, que estão cursando a graduação a um maior 

período de tempo, apresentarem maiores níveis de descrença, pode referir-se 

ao fato de estar irregular, desnivelado e fora de sua turma. No final do curso o 

desgaste é maior devido ao acúmulo de tarefas e a angústia pela tão desejada 

conclusão. Esses discentes sentem-se sobrecarregados de responsabilidades: 



definição e elaboração de trabalho de conclusão de curso, realização de 

estágios e relatórios, expectativas pelas últimas avaliações e aprovações nas 

disciplinas, participação em reuniões e preparativos da formatura.  

Outro fator que poderia explicar esse desestímulo por parte dos 

discentes que ainda não entraram ou estão tentando entrar para o mercado de 

trabalho seria o próprio mercado. Uma vez que o mercado de trabalho a cada 

dia este se torna mais restrito e competitivo, gerando uma insegurança e 

desmotivação por parte desses discentes. Por outro lado, os discentes que já 

exercem atividade laboral são obrigados a conciliar todas essas tarefas 

acadêmicas com seu trabalho, tendo em vista que a maioria do grupo 

investigado concilia estudo com trabalho. Todos esses fatores juntos, podem 

levar a um distanciamento emocional dos discentes em relação ao curso, às 

outras pessoas com as quais estabelece contato, e consequentemente levar a 

ocorrência da SB. 

A variável filhos apresentou-se como fator associado à reduzida eficácia 

profissional. Assim, aqueles discentes que possuem filhos apresentaram uma 

maior prevalência nesta dimensão, confirmando o estudo de Carlotto (2011). 

Diferente deste achado, Carlotto e Palazzo (2006) e Viana et al. (2014), Sá, 

Silva e Funchal (2014) e Aguiar, Aguiar e Merces (2018) afirmaram em seus 

estudos que pessoas com filhos têm menores chances de adquirir a SB. O 

achado deste estudo em que as pessoas que possuem filhos têm uma maior 

predisposição à SB pode ser explicado pelo fato dos discentes terem que 

dedicar a maior parte do seu tempo a estes, sobrando pouco tempo para as 

demais atividades de vida diária. Isso pode fazer com que a pessoa sinta-se 

incompetente e não realizada em sua vida pessoal ou profissional.  

Por outro lado, as variáveis: estado civil, idade, reside com 

pais/familiares e renda familiar; não se apresentaram como fatores associados 

com nenhuma das dimensões da SB. Porém, ressalta-se aqui a necessidade 

de investigações mais profundas para que seja possível explicar e/ou validar os 

resultados encontrados neste estudo. 

No que se refere à variável estado civil, tal resultado corrobora com os 

estudos de Carlotto e Palazzo (2006) e Santos (2015). Porém, Carlotto (2011) 

e Aguiar, Aguiar e Merces (2018) verificaram em seus estudos que sujeitos 

casados possuem maiores chances de desenvolver a síndrome. Já os autores 



Sá, Silva e Funchal (2014) e Pantoja (2017), identificaram em seus estudos 

que pessoas solteiras apresentaram maior prevalência da síndrome.  

Em relação à idade é preciso ressaltar que, embora este estudo não 

apresente diferenças significativas na variável idade, em revisão teórica a 

respeito desta variável, apontou uma maior incidência do burnout nos 

indivíduos mais jovens. Carlotto (2002), Carlotto e Palazzo (2006), Carlotto 

(2011), França et al. (2011), Sá, Silva e Funchal (2014), Nogueira et al. (2018) 

e Fernandes, Nitsche e Godoy (2018) apontam que indivíduos mais jovens 

apresentam maior propensão a desenvolver a SB. Contudo, vale considerar 

que a maioria dos discentes da UFERSA, apesar de a variação, é 

eminentemente jovem e que mais da metade dos discentes investigados 

possuem até 25 anos de idade. Tal fato pode ter contribuído para a não 

identificação de diferenças significativas, pois não foi possível separar os 

discentes em dois grupos de faixa etária distintos.  

No que se refere à variável reside com pais/familiares, também não foi 

identificado diferença significativa entre suas médias populacionais, o que 

corrobora com o estudo realizado por Lima et al. (2016). No entanto, estudos 

realizados por Meyer et al. (2012) e Khanna et al. (2015) apontam que 

estudantes que não residem com seus familiares apresentam normalmente 

maiores níveis de estresse, e consequentemente são mais suscetíveis à SB. 

Contudo, vale salientar que em nenhum desses estudos, a qualidade da 

relação familiar foi avaliada, e sim apenas o fato de residir ou não junto com a 

família. 

Quanto a variável renda familiar, os achados deste estudo, vão contra 

aos encontrados em outros estudos.  Meyer et al. (2012) afirmou haver uma 

maior chance da ocorrência da SB em pessoas que possuem menor renda, já 

Pantoja (2017), por outro lado, identificou que uma renda mais alta pode 

influenciar negativamente no desenvolvimento da SB. O fato desta variável não 

apresentar diferença significativa em suas médias pode ser justificada pela 

maioria dos discentes pertencerem a mesma classe social e por isso, a 

variação é muito pequena para apresentar dois grupos distintos. 

Por fim, vale salientar que as características sociodemográficas do 

indivíduo, tais como: sexo, se possui filhos, se trabalha ou estagia e em que 

semestre do curso está, não são por si mesmas desencadeantes do fenômeno, 



mas facilitadoras ou inibidoras da ação dos agentes estressores. No entanto, 

esta indicação corroborou com os resultados apresentados neste estudo, que 

evidenciam que determinadas características sociodemográficas podem 

influenciar no aparecimento da SB, como por exemplo, o fato de ser mulher, 

possuir filhos e trabalhar ou estagiar. 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo permitiu compreender como está a prevalência da SB no 

ambiente universitário e avaliar os principais fatores estressores que se 

associam ao seu desenvolvimento. Além disso, alerta para a necessidade de 

realização de estudos científicos que investiguem a prevalência da síndrome e 

os fatores a ela associados em diferentes populações. A SB é uma doença 

silenciosa, com sintomas que muitas vezes passam despercebidos, fazendo 

com que o seu diagnóstico seja de difícil identificação. 

Conhecer a síndrome se faz necessário para que seja realizada uma 

identificação dos sintomas para então proceder-se com o tratamento da 

doença, tanto em estágios iniciais como em estágios mais avançados, em 

ambos os casos, requerendo ajuda de profissionais especializados. Não é 

possível excluir os fatores de estresse presentes no ambiente acadêmico, mas 

é extremamente importante amenizá-los. Contudo, prevenir é sempre a melhor 

forma de preservar a saúde do indivíduo. 

Tendo conhecimento destes resultados, as psicólogas da UFERSA 

podem investir em palestras sobre administração de tempo e conciliação de 

atividades. A instituição, por sua vez, realizar trabalho de tutoria para as 

mulheres e para aquelas pessoas que possuem filhos ou até mesmo oferecer 

serviços de apoio psicopedagógicos para os discentes da instituição 

pesquisada. A coordenação investir em ações preventivas de doenças 

psicossociais e até mesmo disponibilizar disciplina que objetive evitar doenças 

psicológicas. Além disso, que os professores participem ativamente na vida 

acadêmica dos discentes, orientando-os, incentivando-os, tendo mais empatia 

com seus alunos e facilitando o processo de ensino-aprendizagem.  

Acredita-se que, os resultados do presente estudo servirá para se 

repensar o papel da instituição e de seus professores, no desencadeamento, 



manutenção e prevenção dos sintomas detectados, contribuindo assim para 

redução do sofrimento psíquico dos discentes. Estes resultados devem ser 

considerados ainda, para fomentar políticas e ação de prevenção de doenças 

psicológicas. Pois, investir na saúde dos discentes é também investir em 

futuros profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Também devem 

ser considerados pelas universidades, criar unidades de atenção e apoio aos 

discentes, a fim de evitar doenças psicológicas e facilitar sua inserção laboral, 

prevenindo assim o surgimento de doenças nos futuros trabalhadores.  

 

5.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Embora o estudo traga contribuições, a presente pesquisa apresentou a 

seguinte limitação: pouca utilização de literaturas internacionais, em que 

certamente haveria um acervo maior de material, quando comparado à 

literatura brasileira. 

 

5.4 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Diante das limitações apresentadas, sugere-se que trabalhos futuros 

sejam realizados. Novas pesquisas poderão abranger não somente o curso de 

administração, mas sim todos os discentes de diferentes cursos da UFERSA 

ou até mesmo envolver os outros campi (além de Mossoró; Pau dos Ferros, 

Angicos e Caraúbas) para obter um resultado mais expressivo dos dados. 

 Ademais, é interessante que sejam realizados estudos fazendo-se 

comparativos entre diferentes grupos, envolvendo discentes de instituições 

públicas x discentes de instituições privadas ou até mesmo discentes de 

graduação x discentes de pós-graduação. 

Novos estudos podem averiguar se o Índice de Rendimento Acadêmico 

(IRA) possui relação com a saúde psicológica dos discentes e observar 

características da personalidade ou tendência do comportamento das pessoas 

que podem contribuir para o surgimento da síndrome. 

Novas pesquisas podem incluir uma análise qualitativa, nas quais os 

indivíduos poderiam responder a perguntas abertas, que desse a oportunidade 



de avaliá-los de forma mais subjetiva e consistente, além de identificar fatores 

inerentes ao ambiente, que passam despercebidos na análise quantitativa. 
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