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RESUMO 

 

Introdução: Medicina sempre foi vista como um curso difícil e estressante. 
A ocorrência de transtornos de ansiedade, depressão e desajustes 
emocionais em estudantes de medicina tem sido maiores comparada à 
população geral. Alguns fatores podem ser considerados como fonte de 
estresse no curso médico e as experiências durante esse são elaboradas de 
maneira distinta. Há interface de vários fatores como características 
individuais, frequência e intensidade com que os estímulos surgem ao 
decorrer da graduação, bem como a disponibilidade ou não de recursos 
institucionais e da rede de apoio familiar e social. O presente trabalho 
objetivou identificar a ocorrência de estresse, os traços de personalidade e o 
repertório de habilidades sociais de estudantes de medicina de duas escolas 
médica no Tocantins no período do internato. Metodologia: Numa amostra 
de 50 internos de medicina foram aplicados um questionário para dados 
biográficos e sobre o internato e três testes psicológicos: Inventário de 
Sintomas de Estresse de Lipp, Bateria Fatorial de Personalidade e Inventário 
de Habilidades Sociais. Resultados: Identificou-se que parte da população 
estudada apresentava estresse (52%), com predominância de sintomas 
psicológicos e numa fase potencialmente adoecedora mas pouco vista como 
tal (fase de resistência). Observou-se também características de 
personalidade como baixa abertura a idéias e baixo nível de comunicação, 
bem como alto empenho e instabilidade. Paralelo a isso, identificou-se um 
repertório de habilidades sociais baixo nas habilidades necessárias à auto-
afirmação na expressão de sentimentos positivos. Viu-se também que 
alguns alunos necessitaram de ajuda especializada (psicólogo e psiquiatra) 
durante o curso mesmo que com queixas não direcionadas a esse. 
Conclusão: As análises correlacionais realizadas sugerem que o fator 
neuroticismo e as facetas nível de comunicação e confiança nas pessoas 
são diferentes nas pessoas com estresse. Esse aspecto junto à dificuldade 
em expressar afetos positivos indicam uma das direções quanto aos fatores 
predisponentes ao desenvolvimento de estresse no estudante de medicina. 
Alia-se características de personalidade, que indicam uma tendência de 
comportamento, com uma das fases mais tensas do curso médico 
(internato). 
Palavras-chave: Internato Médico; Estresse; Personalidade; Habilidades 
Sociais. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Medicine has always been seen as a difficult and stressful 
course. The occurrence of anxiety disorders, depression and bad emotional 
adjustment among medical students has been higher compared to the 
general population. Some factors can be considered as a source of stress in 
medical school and the experiences during that are prepared differently. 
There relation on several factors like individual characteristics, frequency and 
intensity of the situation arise in the course of graduation, and the availability 
or not of institutional resources and network of family and social support. This 
study aimed to identify the occurrence of stress, personality traits and social 
skills of two medical schools medical students in Tocantins in the boarding 
phase.	   Methodology: In a sample of 50 internal medicine were applied a 
questionnaire to biographical data and the boarding and three psychological 
tests: Symptoms Inventory Lipp Stress, Factor Battery Personality and Social 
Skills Inventory. Results: It was found that most of the study population had 
stress (52%), with predominance of psychological symptoms and a 
potentially sickness stage but rarely seen as such (resistance phase). Also 
noted up personality characteristics such as low openness to ideas and low 
communication and high commitment and instability. Beside to this, we 
identified a repertoire of low social skills in the skills necessary for self-
assertion in the expression of positive feelings. It was seen also that some 
students needed expert help (psychologist and psychiatrist) during the same 
course as with complaints not directed to that. Conclusion: The correlational 
analyzes suggest that neuroticism factor and facet level of communication 
and trust in people are different in people with stress. This aspect by the 
difficulty expressing positive emotions indicate one direction as predisposing 
factors to the development of stress in medical student. Joins personality 
characteristics that indicate a tendency of behavior, with one of the most 
tense phases of the study (internship). 
 
Key-words: Medical Education; Stress; Personality; Social Skills. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Além da observação e do estudo dos aspectos metodológicos no 

ensino na saúde, o ensino médico deve considerar o cuidado do médico e 

estudante de medicina para com a própria saúde. Tem-se exemplo da 

importância desse cuidado ao observar que a prevalência de ansiedade, 

depressão e desajustes emocionais em estudantes de medicina tem sido 

maiores que na população geral (LIMA; DOMINGUES; CERQUEIRA, 2006; 

BALDASSIN, 2012). 

No estudo de Gonçalves & Pereira (2009) vê-se os primeiros relatos 

de programas específicos para atender estudantes com algum sintoma 

psiquiátrico nos trabalhos realizados pela Universidade de Princeton (EUA) 

em 1910. Em 1956, nessa mesma instituição, foi realizada a primeira 

Conferência Internacional sobre Saúde Mental do Estudante e divulgado 

que, a cada ano, em torno de 8% dos alunos nas Universidades dos EUA 

necessitava de ajuda psiquiátrica. Na Europa, nessa mesma época, o 

elevado índice de suicídio entre os alunos da graduação em Oxford (onze 

vezes maior que na população geral com mesma faixa etária) chamou a 

atenção aos problemas desta população. 

Os mesmos autores do estudo anterior exploram que primeiro serviço 

de atenção à saúde mental de estudantes universitários no Brasil foi criado 

apenas em 1957 junto a prática de Clínica Psiquiátrica da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Recife. Posteriormente, na Universidade de 

São Paulo, sob o mesmo princípio e aliada a uma pesquisa sobre a saúde 

mental do estudante de medicina feita com alunos do quarto ano, foi criado 
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mais um centro e reforçada a necessidade de estudar e prover a assistência 

psicológica aos estudantes (GONÇALVES & PEREIRA, 2009). 

Mais recente, Aquino (2012) realiza um estudo com 106 estudantes 

de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais para averiguar a 

prevalência de transtornos mentais. Entre estes teve como resultado que 

83% da amostra apresentou pelo menos um diagnóstico psiquiátrico no 

momento da entrevista. Observou-se ainda transtornos relacionados ao 

abuso ou dependência de álcool ou outras drogas em 47% da amostra; 43% 

com transtornos de ansiedade; 33% com transtornos de humor e 27% com 

outros diagnósticos. 

Outra pesquisa realizada também com estudantes de medicina na 

Universidade Federal do Espírito Santo teve uma amostra de 229 alunos 

onde identificou-se 37% de prevalência de transtornos mentais comuns 

(quadros menos graves e mais frequentes, como irritabilidade, fadiga, 

dificuldade de concentração e memória, insônia e algumas queixas 

somáticas). Foi observado também que as queixas psicossociais foram as 

mais associadas aos quadros de transtornos mentais comuns (FIOROTTI et 

al, 2010). 

Na literatura científica internacional um artigo de revisão sistemática 

utilizando as fontes Medline e Pubmed identificou 40 artigos publicados de 

janeiro de 1980 a maio de 2005 abordando sofrimento psíquico de alunos de 

medicina nos Estados Unidos e Canadá. Esses estudos sugerem uma alta 

prevalência de depressão e ansiedade em estudantes de medicina, com 

níveis severos de sofrimento psíquico consistentemente maiores do que a 

população geral e colegas da mesma idade. Indicam ainda que o sofrimento 
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psíquico pode ser maior na população feminina, e observou uma limitação 

de estudos quanto as causas do sofrimento e seu impacto sobre o 

desempenho acadêmico (DYRBYE, THOMAS, SHANAFELT, 2006). 

Embora existam trabalhos sobre o tema com amostras significativas, 

poucos são os estudos sobre os possíveis precursores do processo de 

adoecimento psíquico do estudante de medicina. A elevada prevalência de 

sintomas psiquiátricos entre eles tem sido bastante discutida, alertando-se 

inclusive para o fato de que o número de casos seja bem maior que o 

estudado (GONÇALVES & PEREIRA, 2009). 

Diferentes situações e fatores são considerados como estressantes 

no curso médico. Aliado a isso, a convivência com o sofrimento humano 

propiciam vivências psicológicas predisponentes, em maior ou menor grau, a 

transtornos mentais e crises adaptativas no estudante de medicina. Martins 

& Martins (2012) e Zonta, Robles, Grosseman (2006), listam alguns desses 

fatores: o esquema de estudo; as provas e exames; a gestão do tempo; os 

conflitos entre dever e lazer; o sentimento de desamparo do estudante frente 

ao poder dos professores; a constante competição entre os estudantes; a 

experiência de contato com a morte; a intimidade corporal e emocional ao 

exame com o paciente; o medo de contrair doenças; a divisão dos alunos 

em grupos; o contato com a Psiquiatria e pacientes psiquiátricos; os dilemas 

éticos nas situações de alta complexidade; a descoberta de que o médico 

não é onipotente; as preocupações quanto a absorção das informações ao 

longo do curso; a preocupação com os ganhos financeiros no futuro; os 

plantões do internato; a escolha da especialidade; o medo de ser 
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processado no exercício da profissão; a preocupação de não ser aprovado 

no exame de residência médica. 

As experiências durante o curso de medicina são elaboradas de 

maneira distinta, com interface de vários fatores como características 

individuais, frequência e intensidade com que os estímulos surgem ao 

decorrer da graduação, bem como a disponibilidade ou não de recursos 

institucionais e da rede de apoio familiar e social. Assim, a formação médica 

provoca a necessidade de interação entre conhecimentos, habilidades e 

atitudes. Exige do aluno um complexo preparo técnico-relacional 

desenvolvido a partir de estudos teóricos e experiências assistenciais 

supervisionadas. Envolve a personalidade do estudante, o processo e o 

ambiente de ensino aprendizagem, as vivências relacionadas ao 

atendimento de pacientes, as experiências de vida e da formação e as crises 

adaptativas que costumam ocorrer durante o processo (MARTINS & 

MARTINS, 2012). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Medicina, o profissional médico terá, ao seu egresso, uma 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Será capaz de atuar, 

pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus 

diferentes níveis de atenção. Bem como, desenvolverá ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da 

integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, podendo ser considerado um promotor da 

saúde integral do ser humano (BRASIL, 2001). 
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Para isso, a formação do médico tem por objetivo dotá-lo de 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades gerais: atenção à saúde; tomada de decisões; comunicação; 

liderança; administração e gerenciamento; educação permanente.	  Prevê que 

este deverá ser capaz de promover estilos de vida saudáveis, conciliando as 

necessidades tanto dos seus clientes/pacientes quanto às de sua 

comunidade, atuando como agente de transformação social. Deverá atuar 

nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos atendimentos 

primário e secundário (BRASIL, 2001). 

O médico terá que comunicar-se adequadamente com os colegas de 

trabalho, os pacientes e seus familiares. Informar e educar seus pacientes, 

familiares e comunidade em relação à promoção da saúde, prevenção, 

tratamento e reabilitação das doenças, usando técnicas apropriadas de 

comunicação. No exercício da medicina deverá realizar com proficiência a 

anamnese e a consequente construção da história clínica, dominando a 

técnica do exame físico e os conhecimentos científicos básicos da natureza 

biopsicosocio-ambiental subjacentes à prática médica. Complementar a isso, 

deve ter raciocínio crítico na interpretação dos dados e identificação da 

natureza dos problemas da prática médica e na sua resolução (BRASIL, 

2001). 

Outra habilidade exigida é a de reconhecer suas limitações e 

encaminhar, adequadamente, pacientes portadores de problemas que fujam 

ao alcance da sua formação geral. Bem como a de otimizar o uso dos 

recursos propedêuticos, valorizando o método clínico em todos seus 

aspectos (BRASIL, 2001). 
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Parte integrante da graduação, o estágio curricular obrigatório de 

treinamento em serviço acontece nos dois últimos anos da formação e é 

desenvolvido em regime de internato. Realizado em serviços próprios ou 

conveniados, ocorrem sob supervisão direta dos docentes da própria 

Escola/Faculdade. A carga horária mínima do estágio curricular deve atingir 

2.700 horas (35% da carga horária total mínima do curso que é de 7.200 

horas). Esse estágio inclui necessariamente aspectos essenciais nas áreas 

de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e Saúde 

Coletiva, e devendo desenvolver atividades no primeiro, segundo e terceiro 

níveis de atenção em cada área. Estas atividades devem ser eminentemente 

práticas e sua carga horária teórica não poderá ser superior a 20% (vinte por 

cento) do total por estágio (BRASIL, 2001; BRASIL, 2007). 

O projeto pedagógico dos cursos de graduação em Medicina deverá 

contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior 

deverão criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos 

pelo estudante. Para isso, a escola médica deverá estimular estudos e 

práticas independentes, presenciais e/ou à distância, como: monitorias e 

estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos 

complementares e cursos realizados em outras áreas afins (BRASIL, 2001). 

Sobre esse tema Chaves & Grosseman (2007) realizaram um estudo 

de caso com professores, estudantes e médicos residentes sobre suas 

percepções quanto a atual situação do Internato. Por meio de entrevistas 

semiestruturadas, observou que o internato na maioria das escolas médicas 

ainda ocorre no modelo tradicional, baseado no rodízio nas principais áreas 

médicas. Foram apontadas limitações nesse como a ênfase na 
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especialização, o predomínio do estágio no ambiente hospitalar e a falta de 

integração dos conhecimentos. Questionados quanto ao modelo ideal de 

internato, os sujeitos afirmaram que compreenderiam a necessidade de 

ampliar o tempo em atividades práticas, o uso de metodologias ativas de 

ensino, e a inserção do estudante no sistema de saúde desde o início de 

sua formação, com atribuição de responsabilidades crescentes. 

Essa questão traz consigo outro tema relevante no ensino médico: a 

metodologia de ensino utilizada. Sobre isso, um estudo comparativo avaliou 

a percepção dos alunos de medicina do método tradicional e do método de 

aprendizado baseado em problemas quanto ao seu preparo para cursar o 

internato. Este estudo foi desenvolvido corroborando ao intuito de uma 

mudança na metodologia de ensino no local da pesquisa. Foram abordadas 

habilidades interpessoais, confiança e cooperação, colaboração (vínculo 

entre os membros do grupo em prol do paciente), relacionamento com o 

paciente e habilidades práticas, conhecimento científico, prevenção e 

promoção de saúde, preocupação com a saúde do paciente de maneira 

global, capacidade de gerir e promover seu próprio estudo. Observou-se 

diferença estatística significativa entre os grupos indicando que os alunos do 

método tradicional se julgam melhor preparados para as atividades do 

internato do que os do método de aprendizagem baseado em problemas. 

Em interpretação desses resultados, foi considerado que os estudantes da 

metodologia tradicional podem ter superestimado suas respostas visto que 

conheciam o objetivo da investigação e sabiam que uma nova metodologia 

seria adotada na universidade do estudo (aprendizagem baseada em 

problemas). Também é possível que os alunos sentissem-se inseguros para 
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a metodologia de aprendizagem baseada em problemas por ter sido 

praticada recentemente e sujeita a alterações para fins de melhoria. Essa 

insegurança pode ser explicada sob o ponto de vista de que a aprendizagem 

baseada em problemas exige que o aluno trabalhe de forma independente e 

colaborativa em vez de desempenhar um papel secundário no seu processo 

de aprendizagem (MILLAN et al, 2012). 

Outro estudo importante ao tema foi o de GAVIOLI et al (2009). 

Desenvolvido com alunos do internato (quinto e sexto ano) teve o intuito de 

descrever os critérios para formação de grupos para o internato e a 

avaliação que os alunos fazem a respeito desse relacionamento grupal. 

Neste concluiu-se que, apesar de ser um estágio da formação profissional, 

os alunos se escolheram por questões ligadas à rede social. Com relação ao 

convívio no grupo de internato 81,2% da amostra considerou o 

relacionamento satisfatório, sendo que os critérios relacionados à rede social 

apresentaram o maior percentual. Contudo, entre os que mencionaram 

critérios relacionados ao desempenho escolar, predominaram sujeitos 

insatisfeitos. Foi observada associação com sentir-se rejeitado e ter 

dificuldade para fazer amigos com autoavaliação do desempenho escolar 

ruim ou muito ruim e com critério para formação do grupo. Esses dados 

suscitam o questionamento de que, sendo a medicina uma profissão na qual 

o trabalho em equipe é inerente, deveriam ser criadas estratégias durante o 

curso para resolução das dificuldades de relacionamento grupal entre os 

alunos. Na divisão de grupos de trabalho, os critérios “amizade” e 

“responsabilidade” são citados como essenciais para a sua composição. 



	   16	  

Nesse sentido, é importante as escolas médicas estarem atentas não 

só às necessidades de aprendizagem dos alunos, mas também às suas 

necessidades emocionais. Embora não se possa discordar de que o 

processo de formação de grupos e a convivência estreita nestes anos do 

internato sejam experiências com intensa carga emocional, apresentam 

também grande potencial no que diz respeito à aprendizagem. Em grande 

parte das escolas médicas as turmas são grandes e há pouca ou nenhuma 

oportunidade de ampliar os contatos com os colegas. É importante aos 

cursos médicos proporcionar diferentes possibilidades de os alunos 

interagirem entre si ao longo do curso. Ao lidar com as dificuldades 

encontradas, o aluno poderia aumentar sua rede de relacionamentos e 

auxiliar sua saúde mental (GAVIOLI et al, 2009). 

Diante do exposto e da importância da temática abordada, faz-se 

relevante o desenvolvimento de estudos que abordem a investigação e 

trabalho dos aspectos psicológicos no ensino médico. Em especial no 

momento do internato onde há um contato direto com a prática médica e 

onde são treinadas as habilidades necessárias ao exercício profissional, 

sejam sociais ou profissionais. Aliado a isso, nesse momento há um contato 

maior com a realidade de saúde, onde o misto de sobrecarga com a rotina 

de estudo e volume de informações, a restrição das atividades devido à falta 

de tempo, as expectativas quanto ao futuro profissional e o contato com o 

adoecer tornam o sofrimento psíquico potencial. 

Por isso, o presente trabalho objetivou identificar a ocorrência de 

estresse, como se configura os traços de personalidade e o repertório de 

habilidades sociais dos estudantes de medicina no período do internato.
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar a ocorrência de estresse, os traços de personalidade e o 

repertório de habilidades sociais de estudantes de medicina de duas escolas 

médica no Tocantins no período do internato. 

 

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descrever as características da personalidade e das habilidades 

sociais mais frequentes dos estudantes de medicina. 

• Identificar potenciais de estresse no internato e como o aluno sente-

se nesse. 

• Verificar a associação do fator estresse com as características de 

personalidade e as habilidades sociais. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 PERSONALIDADE 

O termo personalidade frequentemente é usado para descrever as 

pessoas, dizendo do que elas gostam ou não, seus temores e virtudes, 

pontos fracos e fortes. Pode ser entendida como os vários atributos ou 

conjunto de características de uma pessoa, englobando uma série de 

qualidades sociais e emocionais subjetivas. Essas características são 

relativamente estáveis e previsíveis, contudo a personalidade não é rígida e 

imutável, podendo variar de acordo com as circunstâncias. Em suma, diz 

dos aspectos internos e externos peculiares relativamente permanentes do 

caráter de uma pessoa e que influencia seu comportamento em diferentes 

situações. É o que o homem realmente é, o que é mais típico e 

característico da pessoa. (SCHULTZ & SCHULTZ, 2010; HALL, LINDZEY, 

CAMPBELL, 2000; CLONINGER, 2003). 

A personalidade é definida pelos conceitos específicos de uma dada 

teoria que são avaliados como adequados para a descrição ou entendimento 

do comportamento humano. No intuito de avaliar a personalidade e 

pesquisar seus vários aspectos, uma gama variada de perspectivas teóricas 

na Psicologia formularam teorias na tentativa de definir a natureza da 

personalidade. Numa perspectiva mais empírica e de mensuração da 

personalidade, surgiu o modelo dos cinco grandes fatores de personalidade 

a partir da teoria fatorial e da teoria dos traços de personalidade. Esse 

modelo teve início em 1936 com Alport e Odbert que tentavam identificar 

possíveis diferenças individuais extraindo termos relevantes do vocabulário. 
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Alport partia do princípio de que as diferenças individuais mais significativas 

estariam impressas na linguagem usual. Vários estudiosos como Thurstone, 

Cattell, Fiske, Tupes e Christal, Norman, Goldberg, McCrae e Costa 

colaboraram com suas pesquisas nesta área até que se chegasse ao 

modelo atual (NUNES, HUTZ, NUNES, 2010; NUNES & HUTZ, 2005; 

SCHULTZ & SCHULTZ, 2010; HALL, LINDZEY, CAMPBELL, 2000). 

O modelo dos cinco grandes fatores de personalidade define os 

seguintes fatores como descritores dessa: extroversão (quantidade e 

intensidade das interações interpessoais preferidas pelos indivíduos, 

incluindo seu nível de atividade, necessidade de estimulação e capacidade 

de alegrar-se); socialização (compreende uma dimensão interpessoal e diz 

dos tipos de interações que uma pessoa apresenta indo da compaixão ao 

antagonismo); realização (grau de organização, persistência, motivação para 

alcançar objetivos e controle); Neuroticismo (ajustamento emocional e 

instabilidade); abertura para novas experiências (comportamentos 

exploratórios e reconhecimento da importância de ter novas experiências). 

Esses fatores foram confirmados em diferentes países a partir de uma 

diversidade de técnicas de avaliação como testes objetivos, 

autoclassificações e relatórios de observadores, sugerindo a consideração 

desses como aspectos marcantes da personalidade. Representa uma 

estrutura de personalidade humana comum que sobrepõem as diferenças 

culturais (NUNES, HUTZ, NUNES, 2010; NUNES & HUTZ, 2005; SCHULTZ 

& SCHULTZ, 2010). 
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FIGURA 1 – Cinco fatores de personalidade e as facetas que os 
caracterizam.  

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no texto de Nunes; Hutz; 
Nunes (2010). 

 

McCrae e Costa, em 1990, desenvolvem então o um teste psicológico 

para medir essas estruturas oferecendo uma abordagem hierárquica 

articulada à estrutura da personalidade. No Brasil, Nunes, Hutz e Nunes 

constroem e validam a Bateria Fatorial de Personalidade. Uma versão 

baseada no modelo dos cinco grandes fatores aplicada à população 

brasileira. Dentro de cada um dos cinco grandes fatores são descritas 

facetas que permitem avaliar aquela característica. Quanto menor for o 

escore de uma pessoa nessas maior é a chance dela apresentar os 

comportamentos, as crenças e as atitudes daquele fator. Como qualquer 

outro teste de personalidade, a Bateria Fatorial de Personalidade permite 

identificar tendências de comportamento e padrões mais prováveis de 

atitudes e crenças (NUNES, HUTZ, NUNES, 2010; HALL, LINDZEY, 

CAMPBELL, 2000). 

O primeiro fator da escala foi nomeado Neuroticismo e é composto 

pelas seguintes facetas: vulnerabilidade, instabilidade, passividade e 

depressão. A faceta vulnerabilidade trata do quão frágil as pessoas são 

emocionalmente. Indica o quanto os indivíduos vivenciam sofrimento 

emocional em decorrência da sua percepção de como os outros os aceitam. 

NEUROTICISMO	  

•  VULNERABILIDADE	  
•  INSTABILIDADE	  
•  PASSIVIDADE	  
•  DEPRESSÃO	  

EXTROVERSÃO	  

•  NÍVEL	  DE	  
COMUNICAÇÃO	  

•  ALTIVEZ	  
•  DINAMISMO	  
•  INTERAÇÕES	  
SOCIAIS	  

SOCIALIZAÇÃO	  

•  AMABILIDADE	  
•  PRÓ-‐
SOCIABILIDADE	  

•  CONFIANÇA	  

REALIZAÇÃO	  

•  COMPETÊNCIA	  
•  PONDERAÇÃO	  
•  EMPENHO	  

ABERTURA	  

•  ABERTURA	  A	  
IDÉIAS	  

•  LIBERALISMO	  
•  BUSCA	  POR	  
NOVIDADES	  
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Relaciona-se também com dependência emocional e dificuldade para 

tomada de decisões em função do medo de decepcionar as pessoas. A de 

instabilidade emocional mede o quanto as pessoas descrevem-se como 

irritáveis, nervosas, e com grandes variações de humor. A faceta 

Passividade/Falta de Energia, por sua vez, diz o nível de atividade das 

pessoas e seu empenho para resolver situações rapidamente. Tal faceta 

também se relaciona à velocidade de decisão. Por fim, a de depressão 

avalia os padrões de interpretações que os indivíduos apresentam em 

relação aos eventos que ocorrem ao longo de suas vidas, mais 

especificamente a percepção que possuem sobre as expectativas de futuro 

e sua capacidade para lidar com dificuldades que possam ocorrer em suas 

vidas (NUNES, HUTZ, NUNES, 2010). 

O fator extroversão é composto pelo nível de comunicação, altivez, 

dinamismo/assertividade e interações sociais. O nível de comunicação 

descreve o quão comunicativas e expansivas as pessoas acreditam que 

são. A altivez diz da percepção que as pessoas têm sobre sua capacidade e 

valor. O dinamismo/assertividade indicam o quanto as pessoas tomam a 

iniciativa em situações variadas, quão facilmente julgam que colocam suas 

ideias em prática e seu nível de atividade. A faceta interações sociais 

descreve o desejo e necessidade por interações, indicando o quanto as 

pessoas buscam ativamente situações que permitam tais interações, como 

festas, atividades em grupo, entre outras (NUNES; HUTZ; NUNES, 2010). 

As facetas do fator socialização são: amabilidade, pró-sociabilidade e 

confiança. Amabilidade agrupa itens que descrevem o quão atenciosas, 

compreensivas e empáticas as pessoas procuram ser com as demais. Além 
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disso, indica quão agradáveis as pessoas buscam ser com os outros, 

observando suas opiniões, sendo educadas com elas e se importando com 

suas necessidades. Pró-sociabilidade descreve propensão ou não a 

comportamentos de risco, concordância ou confronto com leis e regras 

sociais, moralidade, agressividade, e padrões de consumo de bebidas 

alcoólicas. Já a faceta confiança descreve o quanto as pessoas confiam nos 

outros e acreditam que eles não as prejudicarão (NUNES; HUTZ; NUNES, 

2010). 

O Fator realização é composto por competência, ponderação e 

empenho. Competência indica o quão ativamente as pessoas buscam atingir 

seus objetivos, bem como a predisposição para fazer sacrifícios pessoais 

para tanto. Também envolve a percepção que as pessoas apresentam sobre 

si mesmas em relação a sua capacidade para realizar ações consideradas 

difíceis e importantes. Ponderação é composta por itens que descrevem 

situações que envolvem o cuidado com a forma para expressar opiniões ou 

defender interesses, bem como a avaliação das possíveis consequências de 

ações. E por fim a faceta empenho diz o quão detalhistas são as pessoas na 

realização de trabalhos e seu nível de exigência pessoal com a qualidade 

das tarefas realizadas (NUNES; HUTZ; NUNES, 2010). 

Por último, o fator abertura abarca a abertura a ideias, o liberalismo e 

a busca por novidades. A faceta abertura a ideias mostra o quanto o 

indivíduo é aberto para novos conceitos ou ideias, que podem incluir 

interesse por questões filosóficas, arte, fotografia, estilos musicais e 

diferentes expressões culturais. Os itens também indicam o padrão de uso 

da imaginação e da fantasia. Já o liberalismo descreve a forma como as 
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pessoas lidam com diferentes valores morais e sociais e a noção que estes 

podem ser relativizados, que podem mudar ao longo do tempo e ser 

diferentes em variadas culturas e regiões. E por último, a busca por 

novidades indica o quanto as pessoas gostam e buscam vivenciar novos 

eventos e ações, bem como a forma como lidam com a rotina (NUNES; 

HUTZ; NUNES, 2010). 

3.2 HABILIDADES SOCIAIS 

Assim como a personalidade, dentro dos aspectos psicológicos do 

indivíduo, é importante entender outro construto relevante: o das habilidades 

sociais. Habilidades sociais refere-se ao conjunto de comportamentos 

emitidos por um indivíduo num contexto interpessoal específico, 

expressando sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos de modo 

adequado à situação. Formam um elo entre o indivíduo e as pessoas que os 

cercam, respeitando os demais e resolvendo os problemas imediatos da 

situação. Bem como minimizando a probabilidade de problemas futuros 

(CABALLO, 2006; DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2001). 

As habilidades sociais são divididas em habilidades de comunicação, 

habilidades de civilidade, habilidades assertivas, habilidades empáticas, 

habilidades de trabalho e habilidades de expressão de sentimento positivo 

(DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2001). Em cada conjunto de habilidades há 

uma série de comportamentos que são esperados do indivíduo para um 

desempenho socialmente competente (ex: habilidades de comunicação – 

envolve fazer e responder perguntas, pedir e dar feedback, gratificar/elogiar, 

iniciar, manter e encerrar conversação). 
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Diferentes problemas humanos surgem de um déficit de habilidades 

sociais. Segundo Caballo (2006) a inadequação social pode ser considerada 

um fator predisponente ao desenvolvimento de transtornos psicológicos ou 

uma consequência/sintoma de alguma psicopatologia já instalada. 

Indivíduos socialmente competentes apresentam relações pessoais e 

profissionais mais satisfatórias, produtivas e duradouras. Têm uma melhor 

saúde física e mental e um bom funcionamento psicológico (DEL PRETTE & 

DEL PRETTE, 2001). 

As habilidades sociais são aprendidas e contemplam as dimensões 

cultural, situacional e pessoal. Seus principais contextos de desenvolvimento 

são a família, escola e grupo de amigos. Nesse sentido, o desempenho 

profissional, seja em diferentes áreas, está intimamente relacionado à 

existência de um conjunto de competências e habilidades de relacionamento 

no repertório do indivíduo (DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2003). 

Caballo (2006) e Del Prette & Del Prette (1999, 2001, 2003), 

importantes autores sobre o assunto no Brasil, afirmam desde suas 

publicações iniciais a relevância das habilidades sociais em diversos 

contextos da vida do indivíduo, bem como a possibilidade de avaliação e 

treinamento dessas. Nesse sentido, Del Prette & Del Prette em 2009 

desenvolveram um instrumento de avaliação das habilidades sociais. 

Constituído por uma escala de 38 afirmativas indicativas de uma ação ou 

sentimento diante de uma determinada situação social, nos quais o individuo 

indica qual a frequência com que age ou se sente da maneira como está 

descrita em cada item. Os resultados são expressos em repertório baixo, 

médio e alto de habilidades sociais, sendo que o repertório baixo indica 
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necessidade de treino em habilidades sociais. O teste indica o desempenho 

global e o de cada conjunto de habilidades sociais. 

As habilidades de enfrentamento e autoafirmação com risco dizem o 

quanto o indivíduo consegue lidar assertivamente com devolver mercadoria 

defeituosa, discordar do grupo, lidar com críticas injustas, fazer perguntas a 

conhecidos, declarar sentimento amoroso, discordar de autoridade, falar a 

público desconhecido, cobrar dívida de amigo, manter conversa com 

desconhecidos, abordar para relação sexual e, por fim, apresentar-se a 

outra pessoa. Autoafirmação na expressão de sentimentos positivos 

compreende agradecer e fazer elogios, participar de conversação, expressar 

sentimento positivo e defender outrem em grupo. Conversação e 

desenvoltura social é composta pelas habilidades de encerrar e manter 

conversação, pedir favores, recusar pedidos abusivos, reagir a elogio e 

abordar autoridades. A categoria autoexposição a desconhecidos e 

situações novas traz as habilidades de fazer pergunta, pedir favores e falar 

em público frente a pessoas desconhecidas. Por fim, o último grupo, 

autocontrole da agressividade, descreve o lidar com críticas e chacotas, e 

cumprimentar desconhecidos. Existem ainda sete itens que não entraram 

em fator nenhum. São eles: negociar uso de preservativo, pedir mudança de 

conduta, lidar com críticas justas, expressar desagrado a amigos, recusar 

pedido abusivo e interromper a fala do outro (DEL PRETTE & DEL PRETTE, 

2001; DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2009). 
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FIGURA 2 – Cinco fatores de habilidades sociais e as habilidades que os 
compõem.

 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no texto de Del Prette & Del 
Prette (2009). 
 
 
 
 
 
 

• Devolver	  mercadoria	  defeituosa	  
• Discordar	  do	  grupo	  
• Lidar	  com	  críticas	  injustas	  
• Fazer	  perguntas	  a	  conhecidos	  
• Declarar	  sentimento	  amoroso	  
• Discordar	  de	  autoridade	  
• Falar	  a	  público	  desconhecido	  
• Cobrar	  dívida	  de	  amigo	  
• Manter	  conversa	  com	  desconhecidos	  
• Abordar	  para	  relação	  sexual	  
• Apresentar-‐se	  a	  outra	  pessoa	  

ENFRENTAMENTO	  E	  AUTOAFIRMAÇÃO	  COM	  RISCO	  

• Agradecer	  e	  fazer	  elogios	  
• Participar	  de	  conversação	  
• Expressar	  sentimento	  positivo	  
• Defender	  outrem	  em	  grupo	  

AUTOAFIRMAÇÃO	  NA	  EXPRESSÃO	  DE	  SENTIMENTO	  POSITIVO	  

• Encerrar	  e	  manterconversação	  
• Pedir	  favores	  
• Recusar	  pedidos	  abusivos	  
• Reagir	  a	  elogio	  
• Abordar	  autoridades	  

CONVERSAÇÃO	  E	  DESENVOLTURA	  SOCIAL	  

• Fazer	  perguntas	  
• Pedir	  favores	  
• Falar	  em	  público	  frente	  a	  pessoas	  desconhecidas	  

AUTOEXPOSIÇÃO	  A	  DESCONHECIDOS	  E	  SITUAÇÕES	  NOVAS	  

• Lidar	  com	  críticas	  e	  chacotas	  
• Cumprimentar	  desconhecidos	  

AUTOCONTROLE	  DA	  AGRESSIVIDADE	  

• Negociar	  uso	  de	  preservativo	  
• Pedir	  mudança	  de	  conduta	  
• Lidar	  com	  críticas	  justas	  
• Expressar	  desagrado	  a	  amigos	  
• Recusar	  pedido	  abusivo	  
• Interromper	  a	  fala	  do	  outro	  

*	  Itens	  que	  não	  entraram	  em	  nenhum	  fator	  
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3.3 ESTRESSE 

Outro aspecto relevante no ensino médico é o estresse. Enquanto 

construto psicológico pode ser entendido como uma reação do organismo 

frente a um confronto ou uma situação que provoque irritação, medo, 

excitação ou confusão. Como produto dessa reação, alterações físicas e 

psicológicas são desencadeadas no sujeito. O estresse não constitui-se 

numa reação única, sendo um longo processo bioquímico que se instala 

quando a pessoa se depara com o estressor e posteriormente, no 

desenvolvimento do estresse, predisposições genéticas e situações de 

exposição ao longo da vida moldam diferenças na manifestação e 

desenvolvimento deste. Assim, estresse pode ser definido como uma 

resposta não específica ou reação a demandas do ambiente ou a eventos 

estressores. É um processo no qual percebemos e enfrentamos ameaças 

ambientais e desafios (LIPP, 1996). 

Segundo Lipp (2005) existem dois tipos de estresse. O bom, que 

promove facilita nosso aprendizado e desempenho, e o ruim, que suprime e 

inibe estes processos. E, por conseguinte, definimos estressor como 

situações ambientais e pessoais que geram estresse, e coping como a 

constante mudança e esforço cognitivo e comportamental que fazemos para 

lidar de maneira adaptativa aos desafios ou ameaças (enfrentamento e 

manejo positivo diante das adversidades). 

Em 1994, Lipp cria um instrumento útil para avaliação do estresse. 

Baseado num modelo quadrifásico (fase do estresse em que o indivíduo se 

encontra – alerta, resistência, quase exaustão, exaustão), propõe um 

método de avaliação que enfatiza a sintomatologia somática e psicológica 
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etiologicamente ligada ao estresse. Após quinze anos de pesquisas no 

laboratório de Estresse da Puc-Campinas Lipp identificou a existência de 

mais uma fase do estresse (quase exaustão). Essa autora afirma que para 

tornar claro o processo de desenvolvimento do estresse é necessário 

considerar o fato de que o quadro sintomatológico dele varia de acordo com 

a fase em que se encontre. Assim, na fase de alerta o ser humano se 

energiza através da produção da adrenalina, a sobrevivência é preservada e 

uma sensação de plenitude é experimentada. Por isso essa fase é 

considerada como a fase positiva do estresse. Na fase de resistência a 

pessoa busca uma maneira de manter sua homeostase interna frente aos 

estressores. Há um alerta no sentido de que se os estressores persistirem 

em frequência ou intensidade haverá uma quebra na resistência da pessoa 

e ela passará a fase de quase exaustão. É nessa fase - quase exaustão – 

que o adoecimento se inicia e os órgãos mais vulneráveis passam a mostrar 

sinais de deterioração. Se não há um alívio para o estresse, seja pela 

retirada dos estressores, seja pela adoção de estratégias de enfrentamento, 

este atinge sua fase final. Na exaustão doenças graves podem ocorrer, 

como infarto, úlceras, psoríase, depressão entre outros (LIPP, 2005). 
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QUADRO 1 –Sintomas Físicos e Psicológicos apresentados em cada fase 

do estresse. 

FASE/ SINTOMAS ALERTA 
RESISTÊNCIA E QUASE 

EXAUSTÃO 
EXAUSTÃO 

FÍSICOS 

Mãos e pés frios 

Boca seca 

Nó no estômago 

Aumento de sudorese 

Tensão muscular 

Aperto da mandíbula/ranger 

os dentes 

Diarréia passageira 

Insônia 

Taquicardia 

Hiperventilação 

Hipertensão arterial súbita e 

passageira 

Mudança de apetite 

Problemas com a memória 

Mal-estar generalizado sem 

causa específica 

Formigamento das 

extremidades 

Sensação de desgaste físico 

constante 

Mudança de apetite 

Aparecimento de problemas 

dermatológicos 

Hipertensão arterial 

Cansaço constante 

Aparecimento de úlcera 

Tontura/sensação de estar 

flutuando 

Diarréia frequente 

Dificuldades sexuais 

Insônia 

Náusea 

Tiques 

Hipertensão arterial 

continuada 

Problemas dermatológicos 

prolongados 

Mudança extrema de apetite 

Excesso de gases 

Tontura frequente 

Úlcera 

Enfarte 

PSICOLÓGICOS 

Aumento súbito de 

motivação 

Entusiasmo súbito 

Vontade súbita de iniciar 

novos projetos 

Sensibilidade emotiva 

excessiva 

Dúvida quanto a si próprio 

Pensar constantemente em 

um só assunto 

Irritabilidade excessiva 

Diminuição da libido 

Impossibilidade de trabalhar 

Pesadelos 

Sensação de incompetência 

em todas as áreas 

Vontade de fugir de tudo 

Apatia, depressão ou raiva 

prolongada 

Cansaço excessivo 

Pensar/falar constantemente 

em um só assunto 

Irritabilidade sem causa 

aparente 

Angústia/ansiedade diária 

Hipersensibilidade emotiva 

Perda do senso de humor 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no texto de Lipp (2005). 
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Quintana et al (2008), desenvolveram um estudo que objetivou 

identificar as situações que o estudante de medicina tem como mais 

estressantes durante sua formação e os fatores que ele identifica como 

desencadeadores do sentimento de angústia. Como resultado os alunos 

relataram angústia ao primeiro contato com o paciente, ao fato de ter que 

trabalhar com a dor e o sofrimento. Aliado a isso, também identificaram 

como estressante a sua aprendizagem implicar a utilização de outro ser 

humano, e a dificuldade de relacionamento com os professores. 

Alguns trabalhos trazem a associação entre características de 

personalidade e habilidades sociais como o de Bueno, Oliveira e Oliveira 

(2001). Segundo esses autores em sua pesquisa com 189 estudantes 

universitários, diferentes habilidades sociais podem ser explicadas por 

diferentes traços de personalidade. 

Quanto ao estresse, também há estudos mostrando sua relação com 

as habilidades sociais, em especial no ensino médico. É o caso da pesquisa 

de Furtado, Falcone e Clark (2003) com 178 estudantes de medicina de uma 

universidade pública do Rio de Janeiro. Encontrou-se como resultado que a 

maioria dos estudantes apresentou estresse e que a análise da relação 

entre esse com as habilidades sociais apontam para que as deficiências de 

habilidades sociais estejam associadas à ocorrência de estresse nessa 

amostra. 

3.4 BEM-ESTAR SUBJETIVO 

Existem algumas formas de identificar se uma pessoa está sentindo-

se bem ou não em uma determinada atividade e/ou situação. Bem-estar 

subjetivo refere-se a como as pessoas se sentem e como avaliam suas 
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vidas. Diz respeito à experiência individual e subjetiva da avaliação da vida 

como positiva, e inclui variáveis como satisfação com a vida e vivência de 

afeto positivo. Pode-se apontar como seus principais determinantes os 

traços de personalidade, o suporte social, os fatores econômicos e culturais, 

ou ainda os eventos de vida (WOYCIEKOSKI; STENERT; HUTZ, 2012).	  

Os modelos de bem-estar subjetivo pontuam dois conjuntos de 

fatores que influenciam o bem-estar: 1) os intrínsecos ao sujeito, como 

aspectos psicológicos, valores, crenças, religiosidade, estratégias de 

enfrentamento à adversidades, condições de saúde física; e 2) os fatores 

extrínsecos, tais como aspectos sociodemográficos, culturais e eventos de 

vida. Contudo, ainda há incerteza sobre quais os fatores que mais o 

influenciam e quais são os preditores mais significativos dentre os 

comumente citados (WOYCIEKOSKI; STENERT; HUTZ, 2012). 

O bem-estar subjetivo pode ser definido enquanto traço, estado ou 

estar no controle de sua vida. Enquanto traço e estado, ele é composto por 

três aspectos: satisfação, afeto positivo e afeto negativo. A satisfação pode 

estar relacionada com a vida em geral, com todo um domínio da vida 

(trabalho por exemplo), ou ainda com um subdomínio desse (satisfação com 

as relações que possui no trabalho). Ela é menos dependente de situações 

momentâneas e menos sensível às mudanças súbitas do humor. Ainda 

sobre o tema, o nível de satisfação pode ser um modulador das emoções. 

Dependendo do que você pensa, pode aumentar ou diminuir as emoções 

positivas ou negativas. Bem como baixos níveis de satisfação com a vida 

seriam fator de risco para depressão futura. Assim, a fonte mais importante 

de felicidade é a satisfação das necessidades humanas, seguida por 
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comparações favoráveis de situações de vida e recursos disponíveis 

(COSTA & PEREIRA, 2007). 

Já os afetos podem ser divididos em emoções específicas como 

determinação, inspiração e dinamismo (afeto positivo), e culpa, vergonha e 

tensão (afeto negativo). Diferente da satisfação, os afetos parecem ser mais 

sensíveis às preocupações no espaço de vida imediato do indivíduo. Quanto 

à intensidade dos afetos, aqueles que experimentam altos níveis de 

intensidade emocional negativa também tendem a experimentar altos níveis 

de intensidade emocional positiva (COSTA & PEREIRA, 2007). 

Satisfação, afeto positivo e afeto negativo não são os únicos 

componentes do bem-estar subjetivo citado na literatura. Para alguns 

autores haveriam também os seguintes componentes: auto-aceitação; 

relações positivas com os outros; autonomia; domínio do ambiente; razão de 

viver; e crescimento pessoal. Em suma, podemos dizer que o bem-estar 

subjetivo seria um dos aspectos da saúde mental. Fatores ligados à 

personalidade, bem como circunstâncias ambientais amplas e duradouras 

podem produzir mudanças substanciais e de longa duração no bem-estar-

subjetivo de um indivíduo (COSTA & PEREIRA, 2007). 

A literatura aponta que a influencia da personalidade no bem-estar 

subjetivo é substancial, sendo um dos seus mais fortes e consistentes 

preditores. Estudos que utilizaram o modelo dos cinco grandes fatores de 

personalidade para verificar essa associação têm indicado que esta deve-se 

principalmente pelos fatores extroversão e neuroticismo. A felicidade estaria 

associada a altos níveis de extroversão e baixos de neuroticismo. Esses 
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fatores predizem afetos positivos e negativos (WOYCIEKOSKI; STENERT; 

HUTZ, 2012). 

Neuroticismo e extroversão se correlacionam significativamente com 

o bem-estar subjetivo independentemente da mensuração através da 

frequência ou intensidade do afeto. Contudo, o efeito do fator neuroticismo 

foi mais forte com o componente afetivo do bem-estar subjetivo medido 

através da frequência. Extroversão associou-se com a presença de afeto 

positivo e neuroticismo com a presença de afeto negativo. Contudo, 

enquanto extroversão apenas se correlacionou com a frequência de afeto 

positivo, neuroticismo correlacionou-se com uma maior frequência de afeto 

negativo e menos afeto positivo. Quanto à intensidade dos afetos, 

extroversão correlacionou-se com uma maior intensidade de afeto positivo e 

negativo, e neuroticismo apenas associou- se com intensidade de afeto 

negativo (WOYCIEKOSKI; STENERT; HUTZ, 2012). 

Posteriormente, outros estudos demonstram a correlação significativa 

entre o bem-estar subjetivo e as demais dimensões dos cinco grandes 

fatores de personalidade. Socialização e realização são traços que levam a 

experiências mais positivas em situações sociais e de conquistas, 

respectivamente, o que por sua vez, aumenta o bem-estar. Acredita-se que 

estas variáveis estariam relacionadas devido a recompensas ambientais. 

Pessoas mais sociáveis e com altos escores em realização podem receber 

mais reforços positivos e por isso, experienciar níveis mais altos de bem-

estar. A realização constitui um melhor preditor de satisfação de vida do que 

o fator extroversão. Considerando que satisfação de vida abrange elementos 

cognitivos e avaliativos do bem-estar, é plausível dizer que a realização é 
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um bom preditor desses aspectos da felicidade. É um fator significativo pois 

reflete uma maior probabilidade das pessoas atuarem de forma mais bem 

sucedida e conquistarem suas metas. Por fim, o fator abertura para 

experiência tem sido relacionado a afeto positivo e negativo. Ele constituiu 

um preditor significativo de afeto positivo e também se correlacionou com 

afeto negativo. Esse fator se relaciona mais com a intensidade emocional 

(experiência de emoções agradáveis e desagradáveis) (WOYCIEKOSKI; 

STENERT; HUTZ, 2012). 

Poucas são as medidas válidas de bem-estar subjetivo adaptadas à 

população brasileira. Albuquerque e Tróccoli (2004) desenvolveram um 

instrumento para mensurar os três maiores componentes do bem-estar 

subjetivo: satisfação com a vida, afeto positivo e afeto negativo. Composta 

por 69 itens, a Escala de Bem-Estar Subjetivo foi respondida por 795 

pessoas e a análise dos componentes principais e a análise fatorial 

revelaram os três fatores esperados: afeto positivo; afeto negativo e 

satisfação-insatisfação com a vida; bem como demostraram validade de 

construto da escala. A primeira versão da escala ficou dividida em duas 

subescalas. A primeira subescala, composta por 54 itens, representa 

sentimentos e emoções (positivos e negativos) e avalia a dimensão afeto do 

bem-estar subjetivo. Já segunda, composta por 15 sentenças, procura 

avaliar o que o indivíduo faz da sua própria vida e mede a dimensão 

satisfação com a vida. Na primeira parte da escala, os itens vão do número 

1 ao 54 e descrevem afetos positivos e negativos, devendo o sujeito 

responder como tem se sentido ultimamente numa escala em que 1 significa 

nem um pouco e 5 significa extremamente. Na segunda parte da escala, os 
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itens vão do número 1 ao 15 e descrevem julgamentos relativos à avaliação 

de satisfação ou insatisfação com a vida, devendo ser respondidos numa 

escala onde 1 significa discordo plenamente e 5 significa concordo 

plenamente. 

3.5 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DO ESTUDANTE DE MEDICINA 

Estudo recente aponta que parte dos estudantes de medicina sofrem 

algum sofrimento psicológico (21 a 56%). Sendo comum os transtornos 

depressivos e de ansiedade, e a ideação e plano suicida durante a formação 

médica. Apontam ainda que o maior estressor para o estudante de medicina 

estava relacionado à formação médica. Particularmente a requisitos 

acadêmicos como exames/provas, excesso de conteúdo a aprender em um 

curto período de tempo, e a dificuldade em entender alguns conteúdos 

(BALDASSIN,2012). 

O estresse, assim como a ansiedade, a depressão e o burnout, gera 

consequências pessoais e profissionais. Pessoalmente, o indivíduo fica mais 

propenso a abuso de álcool e drogas, seus relacionamentos são pobres, há 

baixa autoestima, autoconfiança e autocuidado, enfraquecimento da saúde 

física, mental e emocional, insatisfação consigo mesmo e risco de suicídio 

(DYRBYE; THOMAS; SHANAFELT, 2005). 

A medicina é uma profissão que exige características específicas de 

seus profissionais, expondo-os a inúmeras situações estressoras. Constitui-

se numa profissão com alta demanda psicológica e exige muitas tomadas de 

decisões. Aliado a isso, já na graduação um panorama de fatores 

estressantes é formado com a grande quantidade de novas informações a 
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aprender, a falta de tempo para atividades sociais e o contato com doenças 

graves e com a morte (MEYER et al, 2012). 

Quanto ao internato, estudo de Meyer et al (2012) com 302 

estudantes de ultimo ano do internato nas universidades de Santa Catarina 

verificou que estes apresentavam qualidade de vida positiva, contudo 

estavam submetidos a níveis elevados de estresse. Aponta ainda que 

aproximadamente 80% dos profissionais da área médica no Brasil avaliam 

sua atividade como desgastante, e tem como principal queixa a qualidade do 

sono. 

Ainda sobre o estresse, outro estudo que visou identificar a 

prevalência desses sintomas em diferentes momentos do curso de medicina, 

identificou que as alunas apresentaram níveis maiores que os homens. E o 

quarto semestre foi considerado como período com níveis mais altos de 

estresse. Este fato deve-se ao momento onde o estudante inicia as 

disciplinas clínicas e, por conseguinte, tem mais contato com o paciente, a 

doença e o sofrimento (AGUIAR et al, 2009). 

Outro aspecto relevante para a análise do perfil do estudante de 

medicina do ponto de vista psicológico é a sua personalidade. Contudo, em 

busca por pesquisas que avaliassem o tema, não foram evidenciados 

trabalhos que procurasse avaliar a personalidade desse. Contrário a outros 

trabalhos que construíram um perfil de estudantes de psicologia, por 

exemplo. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem 

quantitativa.  

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido em duas instituições de ensino superior 

(Universidade Federal do Tocantins – UFT , instituição pública, e Faculdade 

ITPAC-Porto, instituição privada) localizadas nas cidades de Palmas-TO e 

Porto Nacional-TO, respectivamente, no período de janeiro a agosto de 

2014. 

De acordo com o cadastro no Ministério da Educação, existem hoje 

no estado do Tocantins três instituições de ensino superior que oferecem o 

curso de medicina, sendo assim distribuídas: Centro Universitário UNIRG 

em Gurupi; Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC, com 

um campus em Araguaína e outro em Porto Nacional; e Universidade 

Federal do Tocantins – UFT em Palmas; totalizando quatro faculdades de 

medicina (BRASIL, 2013). Todas as faculdades foram convidadas a 

participar do estudo, havendo retorno favorável apenas nas faculdades 

Universidade Federal do Tocantins e Faculdade ITPAC-Porto. 

4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

O público do estudo foi composto por estudantes de medicina no 

período do internato, nos seus diferentes ciclos de estágio: clínica médica, 

clínica cirúrgica, ginecologia/obstetrícia, pediatria e saúde da família. No 

momento da coleta de dados estimava-se uma população de 150 estudantes 
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de Medicina matriculados no internato médico das faculdades UFT e ITPAC-

Porto. 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE PARTICIPANTES NA 

AMOSTRA 

Critérios de inclusão: 

- Estar matriculado em estágio curricular obrigatório (internato) das 

faculdades participantes; 

Critérios de exclusão: 

- Alunos que estavam matriculados, mas realizando seu estágio em 

instituições de saúde fora do estado do Tocantins. 

- Alunos de outras instituições que não as faculdades em questão 

(intercâmbio, aluno especial). 

- Alunos em estágio voluntário. 

- Portar necessidade especial, como deficiência visual e auditiva, devido a 

não disponibilidade de recursos adaptados à necessidade para a aplicação 

dos testes psicológicos. 

4.5 AMOSTRA DA PESQUISA 

Todos os alunos que encontravam-se no estágio no momento da 

coleta de dados foram convidados a participar. Estimava-se uma amostra 

estatisticamente significativa de 123 sujeitos. Contudo, devido a algumas 

dificuldades ao longo da coleta de dados, conseguiu-se um/a amostra de 50 

sujeitos. Alguns alunos recusaram a participar devido a dificuldades como 

falta de tempo, cansaço ou atividades que não podiam ser atrasadas ou 

ausentar-se como uma visita ao leito, plantão em pronto socorro e cirurgias. 
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4.6 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi subsidiada pela ligação da pesquisadora 

responsável ao local de estágio de estudantes de medicina (Psicóloga num 

hospital geral no município de Porto Nacional que recebe alunos da 

faculdade ITPAC-Porto nos internatos em clinica médica e cirúrgica). 

Por meio de contato com as coordenações do curso (janeiro 2014) foi 

obtido a anuência para a coleta de dados e o contato com o local de estágio 

e seus preceptores. A pesquisadora foi até o local do estágio (fevereiro a 

junho 2014) e junto ao preceptor e os alunos explicou o objetivo da pesquisa 

convidando os alunos a participar da amostra do estudo. No mesmo 

momento, aos que consentiram em participar, foi entregue um envelope 

contendo duas cópias do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, um 

questionário de informações biográficas e do internato, um caderno de 

aplicação e uma folha de resposta de cada um dos seguintes testes 

psicológicos: Inventário de Habilidades Sociais, Bateria Fatorial de 

Personalidade, Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp. A instrução de 

como respondê-los foi dada individualmente e solicitado que ao responder 

seguissem essa mesma ordem de apresentação. A aplicação durou em 

média uma hora.  

Os testes psicológicos são procedimentos sistemáticos de 

observação e registro de amostras de comportamentos e respostas de 

indivíduos com o objetivo de descrever e/ou mensurar características e 

processos psicológicos, compreendidos tradicionalmente nas áreas 

emoção/afeto, cognição/inteligência, motivação, personalidade, 

psicomotricidade, atenção, memória, percepção, dentre outras, nas suas 
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mais diversas formas de expressão, segundo padrões definidos pela 

construção dos instrumentos (Resolução Nº 002/2003 do Conselho Federal 

de Psicologia). De uso e venda restrita ao psicólogo mediante apresentação 

do registro em Conselho Regional de Psicologia, é vedada a divulgação de 

material de teste psicológico (Lei Federal nº 4.119/62). Assim, estes não 

encontram-se nos anexos da presente pesquisa. Os testes selecionados 

foram avaliados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (Sistema 

de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI) e possuem seu uso 

regulamentado.  

A seguir uma descrição dos instrumentos utilizados: 

a) Questionário de informações biográficas e do internato 

(APÊNDICE 1):	   Contemplou dados de identificação e 

sociodemográficos para caracterização da amostra em termos 

de sexo, idade, estado civil, profissões e cursos anteriores, 

bem-estar atual, opiniões sobre o internato, entre outros.	  Para 

avaliar o bem-estar subjetivo foi retirado da Escala de Bem-

estar Subjetivo (Albuquerque e Tróccoli, 2004) os 54 itens que 

compõem a primeira subescala do instrumento, representando 

sentimentos e emoções (positivos e negativos) e avaliando a 

dimensão afeto do bem-estar subjetivo. No instrumento original 

os itens dessa vão do número 1 ao 54 e descrevem afetos 

positivos e negativos, devendo o sujeito responder como tem 

se sentido ultimamente numa escala em que 1 significa nem 

um pouco e 5 significa extremamente. Na adaptação para essa 

coleta de dados, os itens foram dispostos num quadro onde o 



	   41	  

sujeito marcou um x no sentimento/afeto que melhor descrevia 

o como sentia-se nos últimos dias e o como sentia-se no 

internato. 

b) Bateria Fatorial de Personalidade – BFP (NUNES et al, 2010):	  

Instrumento psicológico construído para avaliação da 

personalidade com base no modelo dos cinco grandes fatores 

de personalidade (neuroticismo, extroversão, socialização, 

realização, abertura). Composto por 126 frases que descrevem 

sentimentos, opiniões e atitudes que o indivíduo deve analisar, 

segundo uma escala likert, o quanto aquele item o descreve ou 

não. 

c) Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp – ISSL (LIPP, 

2005):	   Instrumento psicológico para identificação de quadros 

característicos de estresse, possibilitando diagnosticá-lo na 

fase em que a pessoa se encontra (alerta, resistência, quase 

exaustão, exaustão). Constituído por 23 itens descritores de 

sintomas de estresse onde o sujeito indica qual deles tem 

experimentado nas últimas 24 horas, semana ou mês. 

d) Inventário de Habilidades Sociais – IHS (DEL PRETTE & DEL 

PRETTE, 2009):	  Teste psicológico com o objetivo de avaliar o 

desempenho social em diferentes situações (trabalho, escola, 

família, cotidiano) possibilitando diagnóstico para uso na 

clínica, na educação, na seleção de pessoal e no treinamento 

profissional. Formado por 38 afirmações apresentando uma 

ação ou sentimento diante de uma situação dada, devendo o 
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respondente avaliar a freqüência com que age ou se sente tal 

como descrito no item. 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram registrados, organizados e analisados por meio do 

software SPSS – versão 22.0. Realizou-se estatística descritiva (freqüência 

simples, percentual, média) para descrever a amostra. Para verificar 

associação do fator estresse com as características de personalidade e as 

habilidades sociais foram feitas análises paramétricas na comparação dos 

grupos de estudantes que apresentaram e não apresentaram estresse. Para 

esta comparação, empregou-se a análise Anova. Utilizou-se medidas 

repetidas para controlar o erro tipo B que se incorre ao se fazer sucessivas 

provas t para comparar dois grupos em fatores relacionados à um mesmo 

traço. 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

A pesquisa atendeu às normas da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde para pesquisas envolvendo seres humanos. Teve 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Goiás – UFG no dia 22 de Maio de 2014, com 

protocolo número 658.085 (ANEXO 1). A participação dos alunos foi 

condicionada à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE 2) e ao consentimento das faculdades participantes (ANEXOS 2 

E 3). 
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Resumo: Alguns fatores são considerados como fonte de estresse no curso 

médico. Há interface de características individuais, frequência e intensidade dos 

estímulos estressores, disponibilidade ou não de recursos institucionais e de apoio 

familiar e social. Este trabalho identificou a ocorrência de estresse, os traços de 

personalidade e as habilidades sociais de estudantes de medicina no internato. 

Numa amostra de 50 participantes foram aplicados um questionário e três testes 

psicológicos: Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp, Bateria Fatorial de 

Personalidade e Inventário de Habilidades Sociais. Identificou-se estresse em 52% 

da amostra, com sintomas psicológicos e na fase de resistência. As características 

de personalidade foram baixa abertura a idéias e nível de comunicação, alto nível 
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de empenho e instabilidade emocional, e poucas habilidades para expressar 

sentimentos positivos. Alguns alunos procuraram psicólogo e psiquiatra durante o 

curso mesmo com queixas não direcionadas a esse. Esses aspectos indicam 

alguns fatores predisponentes ao desenvolvimento de estresse nessa população. 

Palavras-chave: Estágio Clínico; Esgotamento Profissional; Personalidade; 

Relações Interpessoais. 

Abstract: Some factors are considered as a source of stress in medical school. 

There are individual characteristics interface, frequency and intensity of stressors, 

availability or not of institutional resources and family and social support. This work 

identified the occurrence of stress, personality traits and social skills of medical 

students at boarding school. In a sample of 50 participants were administered a 

questionnaire and three psychological tests: Symptoms Inventory Lipp Stress, 

Factor Battery Personality and Social Skills Inventory. It was identified stress in 52% 

of the sample, psychological symptoms and resistance phase. Personality traits 

were low openness to ideas and level of communication, high level of commitment 

and emotional instability, and few skills to express positive feelings. Some students 

tried psychologist and psychiatrist over the same course with complaints not 

directed to that. These aspects indicate some predisposing factors for the 

development of stress in this population. 

Key-words: Clinical Clerkship; Burnout; Personality; Big Five Model; Interpersonal 

Relations. 

 

Aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal de Goiás – UFG no dia 22 de Maio de 2014, com protocolo número 

658.085.  
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Introdução 

Além da observação e do estudo dos aspectos metodológicos no ensino na 

saúde, o ensino médico deve considerar o cuidado do médico e estudante de 

medicina para com a própria saúde. Tem-se exemplo da importância desse cuidado 

ao observar que a prevalência de ansiedade, depressão e desajustes emocionais 

em estudantes de medicina tem sido maiores.1,2 

          O curso de medicina sempre foi visto como estressante. Embora existam 

trabalhos sobre o tema com amostras significativas, poucos são os estudos sobre 

os possíveis precursores do processo de adoecimento psíquico do estudante de 

medicina. A elevada prevalência de sintomas psiquiátricos entre eles tem sido 

bastante discutida, alertando-se inclusive para o fato de que o número de casos 

seja bem maior que o estudado.3,4,5,6 

          Diferentes situações e fatores são considerados como estressantes no curso 

médico. Aliado a isso, a convivência com o sofrimento humano propiciam vivências 

psicológicas predisponentes, em maior ou menor grau, a transtornos mentais e 

crises adaptativas no estudante de medicina. Alguns autores listam esses fatores: o 

esquema de estudo; as provas e exames; a gestão do tempo; os conflitos entre 

dever e lazer; o sentimento de desamparo do estudante frente ao poder dos 

professores; a constante competição entre os estudantes; a experiência de contato 

com a morte; a intimidade corporal e emocional ao exame com o paciente; o medo 

de contrair doenças; a divisão dos alunos em grupos; o contato com a Psiquiatria e 

pacientes psiquiátricos; os dilemas éticos nas situações de alta complexidade; a 

descoberta de que o médico não é onipotente; as preocupações quanto a absorção 

das informações ao longo do curso; a preocupação com os ganhos financeiros no 

futuro; os plantões do internato; a escolha da especialidade; o medo de ser 

processado no exercício da profissão; a preocupação de não ser aprovado no 

exame de residência médica.7,8 

As experiências durante o curso de medicina são elaboradas de maneira 

distinta, com interface de vários fatores como características individuais, frequência 

e intensidade com que os estímulos surgem ao decorrer da graduação, bem como 

a disponibilidade ou não de recursos institucionais e da rede de apoio familiar e 

social. Assim, a formação médica provoca a necessidade de interação entre 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Exige do aluno um complexo preparo 

técnico-relacional desenvolvido a partir de estudos teóricos e experiências 

assistenciais supervisionadas. Envolve a personalidade do estudante, o processo e 

o ambiente de ensino aprendizagem, as vivências relacionadas ao atendimento de 
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pacientes, as experiências de vida e da formação e as crises adaptativas que 

costumam ocorrer durante o processo.7 

Parte integrante da graduação, o estágio curricular obrigatório de 

treinamento em serviço acontece nos dois últimos anos da formação e é 

desenvolvido em regime de internato. Realizado em serviços próprios ou 

conveniados, ocorrem sob supervisão direta dos docentes da própria 

Escola/Faculdade. A carga horária mínima do estágio curricular deve atingir 2.700 

horas (35% da carga horária total mínima do curso que é de 7.200 horas). Esse 

estágio inclui necessariamente aspectos essenciais nas áreas de Clínica Médica, 

Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva, e devendo 

desenvolver atividades no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção em cada 

área. Estas atividades devem ser eminentemente práticas e sua carga horária 

teórica não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do total por estágio.9,10 

Nesse sentido, é importante as escolas médicas estarem atentas não só às 

necessidades de aprendizagem dos alunos, mas também às suas necessidades 

emocionais. Embora não se possa discordar de que o processo de formação de 

grupos e a convivência estreita nestes anos do internato sejam experiências com 

intensa carga emocional, apresentam também grande potencial no que diz respeito 

à aprendizagem. Em grande parte das escolas médicas as turmas são grandes e 

há pouca ou nenhuma oportunidade de ampliar os contatos com os colegas. É 

importante aos cursos médicos proporcionar diferentes possibilidades de os alunos 

interagirem entre si ao longo do curso. Ao lidar com as dificuldades encontradas, o 

aluno poderia aumentar sua rede de relacionamentos e auxiliar sua saúde 

mental.11,12,13 

Diante do exposto e da importância da temática abordada, faz-se relevante 

o desenvolvimento de estudos que abordem a investigação e trabalho dos aspectos 

psicológicos no ensino médico. Em especial no momento do internato onde há um 

contato direto com a prática médica e onde são treinadas as habilidades 

necessárias ao exercício profissional, sejam sociais ou profissionais. Aliado a isso, 

nesse momento há um contato maior com a realidade de saúde, onde o misto de 

sobrecarga com a rotina de estudo e volume de informações, a restrição das 

atividades devido à falta de tempo, as expectativas quanto ao futuro profissional e o 

contato com o adoecer tornam o sofrimento psíquico potencial. 

Por isso, o presente trabalho objetivou identificar a ocorrência de estresse 

nos estudantes de medicina no período do internato, bem como se configura os 

traços de personalidade e o repertório de habilidades sociais destes.  
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Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. 

Foi desenvolvido em duas instituições de ensino superior (Universidade Federal do 

Tocantins – UFT , instituição pública, e Faculdade ITPAC-Porto, instituição privada) 

localizadas nas cidades de Palmas-TO e Porto Nacional-TO, respectivamente, no 

ano de 2014. A amostra foi composta por 50 estudantes de medicina no período do 

internato, nos seus diferentes ciclos de estágio: clínica médica, clínica cirúrgica, 

ginecologia/obstetrícia, pediatria e saúde da família. Foram entregues aos 

participantes um envelope contendo duas cópias do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido, um questionário de informações biográficas e do internato, um caderno 

de aplicação e sua folha de resposta de cada um dos seguintes testes psicológicos: 

Inventário de Habilidades Sociais (avalia o repertório de habilidades sociais para 

lidar com situações que ofereçam risco, expressar sentimentos positivos, lidar com 

contextos sociais, expor-se em situações novas e controlar agressividade), Bateria 

Fatorial de Personalidade (avalia a personalidade em termos de instabilidade 

emocional, extroversão, socialização, realização e abertura), Inventário de 

Sintomas de Estresse de Lipp (identifica a ocorrência do estresse, sua fase – alerta, 

resistência, quase exaustão, exaustão, e a predominância de sintomas físicos ou 

psicológicos). A instrução de como respondê-los foi dada individualmente e 

solicitado que ao responder seguissem essa mesma ordem de apresentação. A 

aplicação durou em média uma hora. Alguns alunos recusaram a participar devido 

a dificuldades como falta de tempo, cansaço ou atividades que não podiam ser 

atrasadas ou ausentar-se como uma visita ao leito, plantão em pronto socorro e 

cirurgias. De uso e venda restrita ao psicólogo mediante apresentação do registro 

em Conselho Regional de Psicologia, os testes utilizados possuem parecer 

favorável e seu uso regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia (Sistema 

de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI) e não podem encontrar-se nos 

anexos da pesquisa.  

Os dados foram registrados, organizados e analisados por meio do software 

SPSS – versão 22.0. Realizou-se estatística descritiva (freqüência simples, 

percentual, média) para descrever a amostra. Para verificar associação do fator 

estresse com as características de personalidade e as habilidades sociais foram 

feitas análises paramétricas na comparação dos grupos de estudantes que 

apresentaram e não apresentaram estresse. Para esta comparação, empregou-se 

a análise Anova. Utilizou-se medidas repetidas para controlar o erro tipo B que se 

incorre ao se fazer sucessivas provas t para comparar dois grupos em fatores 

relacionados à um mesmo traço. Empregou-se ainda o método de regressão 
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logística para verificar quais variáveis explicariam melhor o estresse do estudante 

de medicina. 

A pesquisa atendeu às normas da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde para pesquisas envolvendo seres humanos. Teve aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Goiás – UFG no dia 22 de Maio de 2014, com protocolo número 658.085. A 

participação dos alunos foi condicionada à assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e ao consentimento das faculdades participantes. 

Resultados 

Conseguiu-se coletar os dados com 16 alunos da UFT (Palmas) e 34 alunos 

do ITPAC-Porto (Porto Nacional). Sendo 27 (54%) do sexo feminino e 23 (46%) 

masculino e com idade média de 23 anos. A maioria, 41 (82%), solteiros, e não 

possuíam outro curso superior: 35 (70%). Quanto ao período do curso, 17 (34%) 

eram do 9o período, 12 (24%) do 10o, 10 (20%) do 11o  e 11 (22%) do 12o período. 

No Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp 26/50 sujeitos (52%) da 

amostra apresentaram estresse, sendo a fase de resistência (69%) a mais 

predominante seguida da fase de exaustão com 26%. Os sintomas psicológicos 

(57%) foram os mais ocorridos. Contudo, 21/50 indivíduos (42%) da amostra 

apresentaram predominância de sintomas físicos. Quanto à presença de estresse 

em cada gênero, 18/50 mulheres apresentaram estresse em contraponto a apenas 

8/50 homens com o mesmo. 

Na avaliação da personalidade foram encontrados os seguintes resultados 

nos fatores de personalidade: percentil entre 60 e 65 que é indicativo da 

classificação médio em: neuroticismo, extroversão, socialização e realização; e 

percentil entre 20 a 35 que é indicativo da classificação baixo em: abertura. Nas 

facetas que compõem cada fator, tiveram resultados baixo em nível de 

comunicação e abertura a idéias,  e resultados alto em instabilidade e empenho. 

Quanto às habilidades sociais apresentaram baixo repertório em 

autoafirmação na expressão de sentimentos positivos. Nos demais fatores, 

encontram-se satisfatórias as habilidades para enfrentamento e autoafirmação com 

risco, conversação e desenvoltura social, autoexposição a desconhecidos e 

situações novas, e autocontrole da agressividade. 

Nas informações obtidas com o questionário avaliamos o bem-estar 

subjetivo e os possíveis potenciais de estresse no internato. Foram selecionados as 

partes do questionário que perguntavam como se sentiam nos últimos dias e no 

internato e as que se referiam ao ciclo mais estressante e por que o consideravam 

assim. 
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Foi pontuado que o ciclo mais estressante era a Clínica Cirúrgica (26 alunos 

- 52%) seguido da Clinica Média (19 alunos - 38%). Ninguém marcou os ciclos 

Pediatria e Saúde da Família. Ao se referirem à Clinica Cirúrgica, surgiram as 

seguintes falas de porque era estressante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ter pontuação de escolha também alta no questionário (19 alunos - 

38%) vale ressaltar aqui as respostas quanto à Clínica Médica. Afirmaram que o 

ciclo envolve: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao bem-estar subjetivo 25 (50%) alunos marcaram sentimentos 

negativos que denotavam mal-estar. Foram eles: “desanimado, indeciso, aflito, 

apreensivo, ansioso, preocupado, impaciente, tenso, aborrecido, nervoso, 

incomodado, irritado, agitado, entediado, angustiado, agressivo, abatido”. Enquanto 

que 22 (44%) deles indicaram sentimentos positivos, sendo eles: “determinado, 

produtivo, contente, animado interessado, empolgado, bem, disposto, alegre, 

engajado, amável, atento, agradável, ativo, decidido, dinâmico, estimulado, 

inspirado”. Três alunos (6%) marcaram em número igual os sentimentos positivos e 

negativos. 

“maior carga horária e maior exigência de técnicas e conhecimentos não 
contemplados totalmente na graduação” (A45 – 25 anos – já havia feito 
todos os outros módulos) 
 
“Porque os profissionais costumam ser mais estressados e passam isso 
direta ou indiretamente para os alunos. Além do esforço físico ser maior” 
(A4 – 23 anos – já havia feito todos os outros módulos) 
 
“Exige, além de conhecimento teórico, habilidades manuais específicas e 
prévias. Trabalha contra o tempo e sob pressão”(A19 – 28 anos – já 
havia feito Clínica Cirúrgica e Clínica Médica)	  
	  

“São situações que vivenciamos mais na prática, portanto nos deixa mais 
inseguros” (A2 – 28 anos – não havia feito outros ciclos de estágio exceto 
esse) 
 
“Exige mais esforço tanto físico quanto mental. É o ciclo com maior carga 
de responsabilidade” (A6 – 21 anos – não havia feito outros ciclos de 
estágio exceto esse) 
 
“A Clínica Médica nos direciona em relação ao cuidado e atenção geral 
do paciente. Além disso oferece condições para outras residências” (A18 
– 25 anos – já havia feito todos os outros módulos) 
 
“Pela sobrecarga de aulas, portifólios e imensidade de conteúdo e pouco 
tempo para estudar” (A22 – 24 anos – já havia feito todos os outros 
módulos) 
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Quanto ao como sentiam-se no internato, 29 (58%) indicaram mais 

sentimentos positivos indicativos de bem-estar, sendo eles: “empolgado, 

entusiasmado, produtivo, contente, decidido, dinâmico, disposto, agradável, bem, 

atento, interessado, amável, ativo, alegre, determinado, estimulado, animado, 

engajado”. Ao passo que 21 sujeitos (42% da amostra) indicaram sentimentos 

negativos como: “aflito, ansioso, incomodado, preocupado, agitado, apreensivo, 

tenso, entediado, impaciente, irritado, desanimado, abatido, nervoso, amedrontado, 

assustado, receoso, aborrecido, angustiado, deprimido, chateado”. 

No que se referiu à procura por ajuda especializada, 17 alunos (34%) 

declaram já ter necessitado da ajuda de um Psicólogo e/ou Psiquiatra durante a 

graduação. Contudo, os motivos são diversificados e nem todos foram atribuídos 

como decorrentes de conflitos vivenciados por causa da formação. Bem como 

quanto ao período da faculdade não houve uma homogeneidade, variando desde 

os primeiros semestres até a atual fase do internato. 

Para verificar a associação do fator estresse com as características de 

personalidade as facetas de cada fator de personalidade foram consideradas em 

conjuntos. Cada um dos fatores e suas facetas foram comparados entre o grupo de 

estudantes com e sem estresse, visando identificar as características de 

personalidade que caracterizam o grupo de estudantes estressados. 

Na correlação entre estresse e personalidade os resultados da análise 

sugeriram que os perfis de média dos fatores neuroticismo, extroversão e 

socialização diferenciaram os grupos de estudantes com estresse do grupo sem 

estresse. No caso do fator neuroticismo, vide figura 1, é interessante observar que 

o grupo de estudantes com estresse apresentou elevações em todas os resultados 

de cada uma de suas facetas (1 - vulnerabilidade - sendo a mais elevada; 2 - 

instabilidade emocional; 3 - passividade/falta de energia; depressão). 

No caso do fator extroversão, figura 2, o grupo de estudantes mais estressados 

se difere do grupo de alunos sem estresse na primeira faceta (1 - nível de 

comunicação) e na segunda faceta (2 - altivez). Não houve diferença significativas 

do grupo com estresse para o sem estresse nas outras facetas (3 – dinamismo, 4 – 

interações sociais). A análise indica que o grupo de alunos com estresse 

apresentaram baixo nível de comunicação e altos resultados em altivez. 

Em socialização, figura 3, evidenciou-se que a terceira faceta (3 - confiança 

nas pessoas) foi inferior no grupo de alunos com estresse. Não houve diferença 
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significativas do grupo com estresse para o sem estresse nas outras facetas (1 – 

amabilidade, 2 – pró-sociabilidade). 

A análise sugeriu que somente as facetas 1 - vulnerabilidade e 2 - instabilidade 

emocional do fator neuroticismo, 2 - pró-sociabilidade do fator socialização, 1 - 

competência do fator Realização e o fator Abertura associaram-se ao estresse. 

Com isso, podendo-se sugerir que estas características de personalidade, 

sobretudo ligadas ao neuroticismo e abertura à experiência associam-se mais 

fortemente ao estresse destes estudantes. 

Discussão 

Identificou-se que boa parte da população estudada apresentava estresse e 

numa fase potencialmente adoecedora mas pouco vista como tal (fase de 

resitência). Segundo Lipp (2005)14 nessa fase sintomas físicos como problemas 

com a memória, mal-estar generalizado sem causa específica e sensação de 

desgaste físico constante tendem a aparecer. 

Evidenciou-se também que a maioria das respostas dos alunos indicavam o 

cansaço físico, a extensa carga horaria, o ambiente e os profissionais estressados 

como pontos potenciais de estresse. Paralelo a isso, afirmaram que os temas 

abordados no módulo de clínica geral eram cruciais na sua formação e que sentiam 

uma maior carga responsabilidade para com o paciente e a profissão nesse módulo 

do estágio. 

Sobre o estresse no ensino médico, Pereira (2010)15 em sua pesquisa de 

doutorado com alunos do 6o ano de medicina da Faculdade de Medicina da USP, 

teve achados que corroboram à discussão em questão. Apesar de referirem boa 

qualidade de vida (68%) os participantes apresentaram quadros de ansiedade 

(27%), depressão (20%) e prejuízo na vida social. 

Observou-se também características de personalidade que influenciam esse 

caráter de “resistência” frente à adversidade e tensão. Os resultados na Bateria 

Fatorial de Personalidade indicam que amostra possui características de 

personalidade em comum como alta dedicação às suas atividades 

profissionais/acadêmicas, rigidez em suas crenças e preferências, bem como falar 

pouco de si mesmo e expor-se em público. 

Segundo Nunes (2010)16 e Piedmont (1998)17, pessoas com essas 

características gostam de obter reconhecimento por seu esforço e usualmente são 

perfeccionistas. Têm tendência a planejar detalhadamente os passos para a 

realização de alguma atividade e fazem revisões cuidadosas dos trabalhos antes 

de expô-los. Estabelecem um alto nível de exigência pessoal, sendo motivados a 
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realizarem suas tarefas com alto empenho. São sujeitos convencionais, 

conservadores e menos responsivos emocionalmente. Frequentemente vivenciam 

dificuldade em situações que requer inovação e criatividade, sendo pessoas pouco 

curiosas para conhecer novos temas. Complementarmente, são pessoas que 

preferem não se expressar em público e falam pouco sobre si mesmas. 

Nas análises correlacionais realizadas observou-se que o fator neuroticismo 

e as facetas nível de comunicação e confiança nas pessoas são diferentes nas 

pessoas com estresse, sendo mais característicos desse grupo. Podendo-se dizer 

que os estudantes de medicina com estresse apresentam uma tendência a 

vivenciar sofrimentos e eventos negativos de maneira mais intensa. Têm 

preferência por não expressar-se em público, sendo menos expansivos e 

comunicativos. Confiam pouco no outro, preocupando-se frequentemente se as 

pessoas podem estar tentando prejudicá-lo. 

Corroborando com esse achado, Bakker et al (2002)18 teve como resultado 

em seu estudo que alguns fatores de personalidade moderaram a relação entre o 

número de experiências negativas e a ocorrência de burnout no trabalho e serviço 

voluntário. Sugerindo que a personalidade pode ajudar a proteger contra riscos 

conhecidos de desenvolvimento de burnout no trabalho e serviço voluntário. As 

análises indicaram que a exaustão emocional tem relação direta com a estabilidade 

emocional (neuroticismo). 

De acordo com Rout (2001)19 e Millan (1999)20, alguns aspectos da 

personalidade podem ser apontados como moderadores dos efeitos do estresse. O 

alto nível de compromisso e de controle interno, a constante necessidade de sentir-

se seguro e a tendência a encarar os transtornos como desafio e não como 

dificuldade, indicam uma personalidade resistente. Contudo, essa resistência não 

deve ser confundida com força e menor vulnerabilidade, uma vez que o 

adoecimento está presente em alguns casos e muita vezes é apresentado pelo 

estudante de medicina sob a forma de outras queixas. Tem-se exemplo disso no 

relato dos acadêmicos de queixas como desanimo, indecisão, aumento de 

preocupação e irritabilidade frente à vida; e de aflição, ansiedade, incomodo e 

preocupação, tensão e nervosismo, medo e angústia durante o internato. 

Quanto às Habilidades Sociais, o baixo repertório em autoafirmação na 

expressão de sentimentos positivos indica a necessidade de treino quanto às 

habilidades exigidas para lidar com demandas de expressão de afeto e autoestima. 

Habilidades como elogiar e agradecer elogios, expressar sentimentos, defender 

outrem e participar de conversação trivial podem ser deficitárias e estar 

prejudicando o relacionamento interpessoal do indivíduo.16 Segundo Del Prette & 
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Del Prette (2001)21 as demandas de afetividade são próprias das relações em que a 

expressividade emocional é indispensável para a satisfação e/ou manutenção de 

um compromisso estabelecido. São habilidades que fazem parte do cotidiano de 

pessoas saudáveis e contribui decisivamente para a qualidade de vida e o equilíbrio 

emocional. Estão relacionadas com os valores e atitudes das pessoas e são as que 

mais requerem coerência entre sentimento, pensamento e ação. Muitas pessoas 

são capazes de defender-se, contradizer, criticar, mas são pouco hábeis em 

manifestar aprovação genuína, amor e compaixão. Fazer amizades, expressar 

solidariedade e cultivar o amor são as habilidades que compõem o grupo de 

habilidades para a expressão de sentimento positivo. 

Paralelo ao repertório de habilidades sociais baixo as situações no curso de 

medicina afastam-se de proporcionar um implemento desse repertório. Não há 

preocupação com fatores de proteção ao estresse e alguns alunos da amostra 

necessitaram de ajuda especializada (psicólogo e psiquiatra) durante o curso 

mesmo que com queixas não direcionadas a esse. Pereira (2010)15 apontou em 

seu estudo que 25% dos alunos de medicina referiram a existência necessidades 

psicológicas e 51% necessidades acadêmicas. Sendo a família e os colegas as 

fontes de suporte mais acionadas durante o curso, seja para necessidades 

psicológicas ou acadêmicas. Os tutores foram acionados às vezes, enquanto 

psicólogos ou psiquiatras foram os menos procurados. Apenas parte dos alunos 

com ansiedade e depressão, ou qualidade de vida ruim, usou os recursos 

institucionais de suporte (tutoria e serviço de apoio psicológico). 

Esses aspectos evidenciados junto à dificuldade em expressar afetos 

positivos nos indicam uma das direções quanto aos fatores predisponentes ao 

desenvolvimento de estresse no estudante de medicina. Alia-se características de 

personalidade, que indicam uma tendência de comportamento, com uma das fases 

mais tensas do curso médico (internato) e talvez por isso estejam desenvolvendo 

estresse. 

Conclusão 

Identificou-se que boa parte da população estudada apresentava estresse e 

numa fase potencialmente adoecedora mas pouco vista como tal. Observou-se 

também características de personalidade que influenciam esse caráter de 

“resistência” frente à adversidade e tensão. Paralelo a isso, o repertório de 

habilidades sociais baixo e situações que afastam-se de proporcionar um 

implemento desse, não há preocupação com fatores de proteção ao estresse. E, 

alguns alunos chegaram a necessitar de ajuda especializada (psicólogo e 

psiquiatra) durante o curso mesmo que com queixas não direcionadas a esse. 
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Considera-se que, para o bem-estar na atividade realizada e para o 

desenvolvimento estratégias protecionistas ao estresse, faz-se necessário 

conhecer os fatores de personalidade em comum e as habilidades sociais que os 

alunos de medicina têm dificuldade.  
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CONCLUSÃO 

 

Identificou-se que boa parte da população estudada apresentava 

estresse e numa fase potencialmente adoecedora mas pouco vista como tal. 

Observou-se também características de personalidade que influenciam esse 

caráter de “resistência” frente à adversidade e tensão. 

Paralelo a isso, o repertório de habilidades sociais baixo e situações 

que afastam-se de proporcionar um implemento desse, não há preocupação 

com fatores de proteção ao estresse. Viu-se que alguns alunos 

necessitaram de ajuda especializada (psicólogo e psiquiatra) durante o 

curso mesmo que com queixas não direcionadas a esse. 

As análises correlacionais realizadas sugerem que o fator 

neuroticismo e as facetas nível de comunicação e confiança nas pessoas 

são diferentes nas pessoas com estresse. Esse grupo apresenta uma 

tendência a vivenciar sofrimentos e eventos negativos de maneira mais 

intensa. Têm preferência por não expressar-se em público, sendo menos 

expansivos e comunicativos. Confiam pouco no outro, preocupando-se 

frequentemente se as pessoas podem estar tentando prejudicá-lo. 

Esses aspectos evidenciados junto à dificuldade em expressar afetos 

positivos nos indicam uma das direções quanto aos fatores predisponentes 

ao desenvolvimento de estresse no estudante de medicina. Alia-se 

características de personalidade, que indicam uma tendência de 

comportamento, com uma das fases mais tensas do curso médico 

(internato) e talvez por isso estejam desenvolvendo estresse. Assim, para 

cuidar é necessário cuidar de si primeiro. Concluindo-se que não há como 
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desenvolver estratégias protecionistas ao estresse sem conhecer esses 

fatores na população médica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que o estressor na formação e na vida do médico é uma 

constante. As experiências durante o curso de medicina são elaboradas de 

maneira distinta. Há interface de vários fatores como características 

individuais, frequência e intensidade com que os estímulos surgem ao 

decorrer da graduação, bem como a disponibilidade ou não de recursos 

institucionais e da rede de apoio familiar e social. Contudo, a personalidade 

e o estresse são variáveis que sempre estarão presentes nesse fenômeno 

de adoecimento psíquico do estudante de medicina e do médico. Considerá-

las nos permite uma melhor compreensão e trabalho de fatores de proteção 

e manejo do estresse. 

A análise proposta por esse estudo mostra uma melhor visão do 

interno de medicina sob a ótica não apenas dos conhecimentos teóricos e 

técnicos mas de suas preocupações, o como é e como se sente. Com a 

ampla discussão do tema ensino médico e a verificação de ocorrências cada 

vez mais significativas de sofrimento psíquico em seus alunos percebe-se 

que o desenvolvimento de estudos que abordem e trabalhem o universo 

psicológico do estudante nas escolas médicas é de urgente necessidade. 

Mas para a eficiência desses é necessário conhecer quem é o aluno de 

medicina, suas potencialidades e limitações. A interação desses 

conhecimentos com as novas propostas no ensino médico permitiram uma 

mudança no padrão gerador de sofrimento trazido pela graduação e 

perpetuado na vida profissional. 



	   64	  

Sugere-se novos estudos investigando as características de 

personalidade e repertório de habilidades sociais dos estudantes de 

medicina desde o primeiro período até o internato. Com uma amostra 

representativa dessa população seria possível conhecer se as 

características pontuadas nesse estudo e na literatura existente se aplicam a 

uma população maior podendo generalizá-las como descrição do estudante 

de medicina. 
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Goiânia, 2015 

Introdução 

Além da observação e do estudo dos aspectos metodológicos no 

ensino na saúde, o ensino médico deve considerar o cuidado do médico e 

estudante de medicina para com a própria saúde. Tem-se exemplo da 

importância desse cuidado ao observar que a prevalência de ansiedade, 

depressão e desajustes emocionais em estudantes de medicina tem sido 

maiores.1,2 

O curso de medicina sempre foi visto como estressante. Embora 

existam trabalhos sobre o tema com amostras significativas, poucos são os 

estudos longitudinais sobre os possíveis precursores do processo de 

adoecimento psíquico do estudante de medicina. A elevada prevalência de 

sintomas psiquiátricos entre eles tem sido bastante discutida, alertando-se 

inclusive para o fato de que o número de casos seja bem maior que o 

estudado.3,4,5,6 

Diferentes situações e fatores são considerados como estressantes 

no curso médico. Aliado a isso, a convivência com o sofrimento humano 

propiciam vivências psicológicas predisponentes, em maior ou menor grau, a 

transtornos mentais e crises adaptativas no estudante de medicina. Alguns 

autores listam esses fatores: o esquema de estudo; as provas e exames; a 

gestão do tempo; os conflitos entre dever e lazer; o sentimento de 

desamparo do estudante frente ao poder dos professores; a constante 

competição entre os estudantes; a experiência de contato com a morte; a 

intimidade corporal e emocional ao exame com o paciente; o medo de 

contrair doenças; a divisão dos alunos em grupos; o contato com a 
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Psiquiatria e pacientes psiquiátricos; os dilemas éticos nas situações de alta 

complexidade; a descoberta de que o médico não é onipotente; as 

preocupações quanto a absorção das informações ao longo do curso; a 

preocupação com os ganhos financeiros no futuro; os plantões do internato; 

a escolha da especialidade; o medo de ser processado no exercício da 

profissão; a preocupação de não ser aprovado no exame de residência 

médica.7,8 

As experiências durante o curso de medicina são elaboradas de 

maneira distinta, com interface de vários fatores como características 

individuais, frequência e intensidade com que os estímulos surgem ao 

decorrer da graduação, bem como a disponibilidade ou não de recursos 

institucionais e da rede de apoio familiar e social. Assim, a formação médica 

provoca a necessidade de interação entre conhecimentos, habilidades e 

atitudes. Exige do aluno um complexo preparo técnico-relacional 

desenvolvido a partir de estudos teóricos e experiências assistenciais 

supervisionadas. Envolve a personalidade do estudante, o processo e o 

ambiente de ensino aprendizagem, as vivências relacionadas ao 

atendimento de pacientes, as experiências de vida e da formação e as crises 

adaptativas que costumam ocorrer durante o processo.7 

Parte integrante da graduação, o estágio curricular obrigatório de 

treinamento em serviço acontece nos dois últimos anos da formação e é 

desenvolvido em regime de internato. Realizado em serviços próprios ou 

conveniados, ocorrem sob supervisão direta dos docentes da própria 

Escola/Faculdade. A carga horária mínima do estágio curricular deve atingir 

2.700 horas (35% da carga horária total mínima do curso que é de 7.200 
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horas). Esse estágio inclui necessariamente aspectos essenciais nas áreas 

de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e Saúde 

Coletiva, e devendo desenvolver atividades no primeiro, segundo e terceiro 

níveis de atenção em cada área. Estas atividades devem ser eminentemente 

práticas e sua carga horária teórica não poderá ser superior a 20% (vinte por 

cento) do total por estágio.9,10 

Nesse sentido, é importante as escolas médicas estarem atentas não 

só às necessidades de aprendizagem dos alunos, mas também às suas 

necessidades emocionais. Embora não se possa discordar de que o 

processo de formação de grupos e a convivência estreita nestes anos do 

internato sejam experiências com intensa carga emocional, apresentam 

também grande potencial no que diz respeito à aprendizagem. Em grande 

parte das escolas médicas as turmas são grandes e há pouca ou nenhuma 

oportunidade de ampliar os contatos com os colegas. É importante aos 

cursos médicos proporcionar diferentes possibilidades de os alunos 

interagirem entre si ao longo do curso. Ao lidar com as dificuldades 

encontradas, o aluno poderia aumentar sua rede de relacionamentos e 

auxiliar sua saúde mental.11,12,13 

Diante do exposto e da importância da temática abordada, faz-se 

relevante o desenvolvimento de estudos que abordem a investigação e 

trabalho dos aspectos psicológicos no ensino médico. Em especial no 

momento do internato onde há um contato direto com a prática médica e 

onde são treinadas as habilidades necessárias ao exercício profissional, 

sejam sociais ou profissionais. Aliado a isso, nesse momento há um contato 

maior com a realidade de saúde, onde o misto de sobrecarga com a rotina 



	   75	  

de estudo e volume de informações, a restrição das atividades devido à falta 

de tempo, as expectativas quanto ao futuro profissional e o contato com o 

adoecer tornam o sofrimento psíquico potencial. 

Por isso, o presente trabalho objetivou identificar o nível de estresse 

dos estudantes de medicina no período do internato, bem como se configura 

os traços de personalidade e o repertório de habilidades sociais destes. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem 

quantitativa. Foi desenvolvido em duas instituições de ensino superior 

(Universidade Federal do Tocantins – UFT , instituição pública, e Faculdade 

ITPAC-Porto, instituição privada) localizadas nas cidades de Palmas-TO e 

Porto Nacional-TO, respectivamente, no período de janeiro a agosto de 

2014. A amostra foi composta por 50 estudantes de medicina no período do 

internato, nos seus diferentes ciclos de estágio: clínica médica, clínica 

cirúrgica, ginecologia/obstetrícia, pediatria e saúde da família. Foram 

entregues aos participantes um envelope contendo duas cópias do Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido, um questionário de informações 

biográficas e do internato, um caderno de aplicação e uma folha de resposta 

de cada um dos seguintes testes psicológicos: Inventário de Habilidades 

Sociais, Bateria Fatorial de Personalidade, Inventário de Sintomas de 

Estresse de Lipp. A instrução de como respondê-los foi dada 

individualmente e solicitado que ao responder seguissem essa mesma 

ordem de apresentação. A aplicação durou em média uma hora. Alguns 

alunos recusaram a participar devido a dificuldades como falta de tempo, 
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cansaço ou atividades que não podiam ser atrasadas ou ausentar-se como 

uma visita ao leito, plantão em pronto socorro e cirurgias. De uso e venda 

restrita ao psicólogo mediante apresentação do registro em Conselho 

Regional de Psicologia, os testes utilizados possuem parecer favorável e 

seu uso regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia (Sistema de 

Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI) e não encontram-se nos 

anexos da pesquisa. 

Os dados foram registrados, organizados e analisados por meio do 

software SPSS – versão 22.0. Realizou-se estatística descritiva (freqüência 

simples, percentual, média) para descrever a amostra. Para verificar 

associação do fator estresse com as características de personalidade e as 

habilidades sociais foram feitas análises paramétricas na comparação dos 

grupos de estudantes que apresentaram e não apresentaram estresse. Para 

esta comparação, empregou-se a análise Anova. Utilizou-se medidas 

repetidas para controlar o erro tipo B que se incorre ao se fazer sucessivas 

provas t para comparar dois grupos em fatores relacionados à um mesmo 

traço. Empregou-se ainda o método de regressão logística para verificar 

quais variáveis explicariam melhor o estresse do estudante de medicina. 

A pesquisa atendeu às normas da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde para pesquisas envolvendo seres humanos. Teve 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Goiás – UFG no dia 22 de Maio de 2014, com 

protocolo número 658.085. A participação dos alunos foi condicionada à 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e ao 

consentimento das faculdades participantes. 
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Resultados 

Conseguiu-se coletar os dados com 16 alunos da UFT (Palmas) e 34 

alunos do ITPAC-Porto (Porto Nacional). Sendo 27 (54%) do sexo feminino 

e 23 (46%) masculino e com idade média de 23 anos. A maioria, 41 (82%), 

solteiros, e não possuíam outro curso superior: 35 (70%). Quanto ao período 

do curso, 17 (34%) eram do 9o período, 12 (24%) do 10o, 10 (20%) do 11o  e 

11 (22%) do 12o período. 

No Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp 26/50 sujeitos (52%) 

da amostra apresentaram estresse, sendo a fase de resistência (69%) a 

mais predominante seguida da fase de exaustão com 26%. Os sintomas 

psicológicos (57%) foram os mais ocorridos. Contudo, 21/50 indivíduos 

(42%) da amostra apresentaram predominância de sintomas físicos. Quanto 

à presença de estresse em cada gênero, 18/50 mulheres apresentaram 

estresse em contraponto a apenas 8/50 homens com o mesmo. 

Na avaliação da personalidade foram encontrados os seguintes 

resultados nos fatores de personalidade: percentil entre 60 e 65 que é 

indicativo da classificação médio em: neuroticismo, extroversão, socialização 

e realização; e percentil entre 20 a 35 que é indicativo da classificação baixo 

em: abertura. Nas facetas que compõem cada fator, tiveram resultados 

baixo em nível de comunicação e abertura a idéias,  e resultados alto em 

instabilidade e empenho. 

Quanto às habilidades sociais apresentaram baixo repertório em 

autoafirmação na expressão de sentimentos positivos. Nos demais fatores, 

encontram-se satisfatórias as habilidades para enfrentamento e 
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autoafirmação com risco, conversação e desenvoltura social, autoexposição 

a desconhecidos e situações novas, e autocontrole da agressividade. 

Nas informações obtidas com o questionário avaliamos o bem-estar 

subjetivo e os possíveis potenciais de estresse no internato. Foram 

selecionados as partes do questionário que perguntavam como se sentiam 

nos últimos dias e no internato e as que se referiam ao ciclo mais 

estressante e por que o consideravam assim. 

Foi pontuado que o ciclo mais estressante era a Clínica Cirúrgica (26 

alunos - 52%) seguido da Clinica Média (19 alunos - 38%). Ninguém marcou 

os ciclos Pediatria e Saúde da Família. Ao se referirem à Clinica Cirúrgica, 

surgiram as seguintes falas de porque era estressante: 

 

 

 

 

 

Por ter pontuação de escolha também alta no questionário (19 alunos 

- 38%) vale ressaltar aqui as respostas quanto à Clínica Médica. Afirmaram 

que o ciclo envolve: 

  

 

 

 

 

 

“maior carga horária e maior exigência de técnicas e conhecimentos não 
contemplados totalmente na graduação” (A45 – 25 anos – já havia feito 
todos os outros módulos) 
 
“Porque os profissionais costumam ser mais estressados e passam isso 
direta ou indiretamente para os alunos. Além do esforço físico ser maior” 
(A4 – 23 anos – já havia feito todos os outros módulos) 
 
“Exige, além de conhecimento teórico, habilidades manuais específicas e 
prévias. Trabalha contra o tempo e sob pressão”(A19 – 28 anos – já 
havia feito Clínica Cirúrgica e Clínica Médica)	  
	  

“São situações que vivenciamos mais na prática, portanto nos deixa mais 
inseguros” (A2 – 28 anos – não havia feito outros ciclos de estágio exceto 
esse) 
 
“Exige mais esforço tanto físico quanto mental. É o ciclo com maior carga 
de responsabilidade” (A6 – 21 anos – não havia feito outros ciclos de 
estágio exceto esse) 
 
“A Clínica Médica nos direciona em relação ao cuidado e atenção geral 
do paciente. Além disso oferece condições para outras residências” (A18 
– 25 anos – já havia feito todos os outros módulos) 
 
“Pela sobrecarga de aulas, portifólios e imensidade de conteúdo e pouco 
tempo para estudar” (A22 – 24 anos – já havia feito todos os outros 
módulos) 
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Quanto ao bem-estar subjetivo 25 (50%) alunos marcaram 

sentimentos negativos que denotavam mal-estar. Foram eles: “desanimado, 

indeciso, aflito, apreensivo, ansioso, preocupado, impaciente, tenso, 

aborrecido, nervoso, incomodado, irritado, agitado, entediado, angustiado, 

agressivo, abatido”. Enquanto que 22 (44%) deles indicaram sentimentos 

positivos, sendo eles: “determinado, produtivo, contente, animado 

interessado, empolgado, bem, disposto, alegre, engajado, amável, atento, 

agradável, ativo, decidido, dinâmico, estimulado, inspirado”. Três alunos 

(6%) marcaram em número igual os sentimentos positivos e negativos. 

Quanto ao como sentiam-se no internato, 29 (58%) indicaram mais 

sentimentos positivos indicativos de bem-estar, sendo eles: “empolgado, 

entusiasmado, produtivo, contente, decidido, dinâmico, disposto, agradável, 

bem, atento, interessado, amável, ativo, alegre, determinado, estimulado, 

animado, engajado”. Ao passo que 21 sujeitos (42% da amostra) indicaram 

sentimentos negativos como: “aflito, ansioso, incomodado, preocupado, 

agitado, apreensivo, tenso, entediado, impaciente, irritado, desanimado, 

abatido, nervoso, amedrontado, assustado, receoso, aborrecido, angustiado, 

deprimido, chateado”. 

No que se referiu à procura por ajuda especializada, 17 alunos (34%) 

declaram já ter necessitado da ajuda de um Psicólogo e/ou Psiquiatra 

durante a graduação. Contudo, os motivos são diversificados e nem todos 

foram atribuídos como decorrentes de conflitos vivenciados por causa da 

formação. Bem como quanto ao período da faculdade não houve uma 

homogeneidade, variando desde os primeiros semestres até a atual fase do 

internato.	  
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Para verificar a associação do fator estresse com as características de 

personalidade as facetas de cada fator de personalidade foram 

consideradas em conjuntos. Cada um dos fatores e suas facetas foram 

comparados entre o grupo de estudantes com e sem estresse, visando 

identificar as características de personalidade que caracterizam o grupo de 

estudantes estressados. 

Na correlação entre estresse e personalidade os resultados da análise 

sugeriram que os perfis de média dos fatores neuroticismo, extroversão e 

socialização diferenciaram os grupos de estudantes com estresse do grupo 

sem estresse. No caso do fator neuroticismo, vide figura 1, é interessante 

observar que o grupo de estudantes com estresse apresentou elevações em 

todas os resultados de cada uma de suas facetas (1 - vulnerabilidade - 

sendo a mais elevada; 2 - instabilidade emocional; 3 - passividade/falta de 

energia; depressão). 

No caso do fator extroversão, figura 2, o grupo de estudantes mais 

estressados se difere do grupo de alunos sem estresse na primeira faceta (1 

- nível de comunicação) e na segunda faceta (2 - altivez). Não houve 

diferença significativas do grupo com estresse para o sem estresse nas 

outras facetas (3 – dinamismo, 4 – interações sociais). A análise indica que 

o grupo de alunos com estresse apresentaram baixo nível de comunicação e 

altos resultados em altivez. 

Em socialização, figura 3, evidenciou-se que a terceira faceta (3 - 

confiança nas pessoas) foi inferior no grupo de alunos com estresse. Não 
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houve diferença significativas do grupo com estresse para o sem estresse 

nas outras facetas (1 – amabilidade, 2 – pró-sociabilidade). 

A análise sugeriu que somente as facetas 1 - vulnerabilidade e 2 - 

instabilidade emocional do fator neuroticismo, 2 - pró-sociabilidade do fator 

socialização, 1 - competência do fator Realização e o fator Abertura 

associaram-se ao estresse. Com isso, podendo-se sugerir que estas 

características de personalidade, sobretudo ligadas ao neuroticismo e 

abertura à experiência associam-se mais fortemente ao estresse destes 

estudantes. 

 

Recomendações e sugestões 

A análise proposta por esse estudo mostra uma melhor visão do 

interno de medicina sob a ótica não apenas dos conhecimentos teóricos e 

técnicos mas de suas preocupações, o como é e como se sente. Com a 

ampla discussão do tema ensino médico e a verificação de ocorrências cada 

vez mais significativas de sofrimento psíquico em seus alunos percebe-se 

que o desenvolvimento de estudos que abordem e trabalhem esses 

aspectos é de urgente necessidade. Mas para a eficiência desses é 

necessário conhecer quem é o aluno de medicina, suas potencialidades e 

limitações. A interação desses conhecimentos com as novas propostas no 

ensino médico permitiram uma mudança no padrão gerador de sofrimento 

trazido pela graduação e perpetuado na vida profissional. 

Identificou-se que boa parte da população estudada apresentava 

estresse e numa fase potencialmente adoecedora mas pouco vista como tal. 
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Observou-se também características de personalidade que influenciam esse 

caráter de “resistência” frente à adversidade e tensão. 

 Paralelo a isso, o repertório de habilidades sociais baixo e situações 

que afastam-se de proporcionar um implemento desse, não há preocupação 

com fatores de proteção ao estresse. Viu-se que alguns alunos 

necessitaram de ajuda especializada (psicólogo e psiquiatra) durante o 

curso mesmo que com queixas não direcionadas a esse. E que essas 

queixas potencialmente influenciam o desempenho acadêmico. Diz-se aqui 

não do sistema tradicional de avaliação por notas, mas do bem-estar na 

atividade realizada. 

Munido dessas informações sugere-se o desenvolvimento de 

estratégias de proteção e redução de estresse no internato. Uma sugestão 

inicial seria direcionar os alunos que já se encontram com estresse para 

atendimento médico e psicológico no Serviço de Assistência Psicológica 

existente nas duas faculdades. Aproveitando a disponibilidade desse 

serviço, sugere-se que o mesmo desenvolva atividades terapêuticas grupais 

com os alunos do internato. 

É importante que o serviço vá até o aluno, desenvolvendo ações 

estratégicas para que essa população seja acompanhada aumentando 

assim os fatores de proteção ao adoecimento psíquico. Grupos de 

desenvolvimento de habilidades sociais ou ainda de troca de experiências e 

informações sobre o internato auxiliariam nesse processo. 

Outro recurso apontado na literatura como eficaz no apoio psicológico 

ao estudante de medicina é o mentoring. O mentoring ou tutoria refere-se ao 

processo no qual uma pessoa mais experiente no ambiente é designada a 



	   83	  

orientar e estimular um iniciante em seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Os tutores acompanham e dialogam com seus alunos 

(tutorados) sistematicamente, planejando melhorias sob a constante 

avaliação de suas orientações. Trata-se de uma modalidade peculiar de 

intervenção de suporte ao aluno que proporciona o aprimoramento da 

sabedoria, capacidade de julgar, resiliência e independência.22 

Contudo, faz-se aqui uma ressalva. A literatura aponta que, em 

relação aos programas de mentoring, apesar dos benefícios potenciais 

desse tipo de relação, há uma relativa falta de interesse por parte dos 

estudantes de Medicina em encontrar um mentor, mesmo quando 

apresentam dificuldades durante o curso. São observadas dificuldades 

referentes à disponibilidade de tempo e à falta de interesse dos envolvidos 

em participar da atividade. A adesão dos alunos tem sido alvo de 

preocupação uma vez que muitos tutores, devido à reduzida participação 

dos estudantes, relatam frustração das expectativas iniciais e desânimo para 

continuar no programa. Para eles, é difícil motivar alunos com maior 

resistência em participar do programa e aumentar a adesão de alunos com 

dificuldades em participar da atividade.23 

Assim, sugere-se considerar esses aspectos selecionando os tutores 

com base em avaliação das características psicológicas e habilidades 

sociais que facilitem o relacionamento interpessoal e consequentemente o 

processo de tutoria. O mentoring é uma relação de mão dupla na qual o 

potencial do mentor em engajar seu aluno em interações mais complexas e 

satisfatórias cresce à medida que o aluno também responde ao potencial 

positivo da relação.22,23 
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Recomenda-se às Faculdades colaboradoras nesse estudo a criação 

de espaços de conhecimento e trabalho desses aspectos psicológicos 

durante o internato, seja por meio da tutoria ou de grupos terapêuticos, 

oficinas e disciplinas especiais. Sugere-se ainda a divulgação dos serviços 

de apoio psicopedagógico estudantil com maior ênfase nessa população vez 

que houveram respostas de desconhecimento da sua existência e tipo de 

assistência oferecida. 

 

Referências 

1. LIMA, M. C. P. L.; DOMINGUES, M. S.; CERQUEIRA, A. T. A. R. Prevalência e 

fatores de risco para transtornos mentais comuns de estudantes de medicina. 

Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 40, n. 6, p. 1035-1041, dez. 2006. 

2. BALDASSIN, S. (Org.). Atendimento psicológico aos estudantes de 
medicina: técnica e ética. São Paulo: EDIPRO, 2012. 

3. GONÇALVES, M. B.; PEREIRA, A. M. T. B.. Considerações sobre o ensino 

médico no Brasil: conseqüências afetivo-emocionais nos estudantes. Revista 

Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 33, n. 3, p. 493-504, set./dez. 

2009. 

4. AQUINO, M. T. Prevalência de transtornos mentais entre estudantes de 

medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. 2012, 135 f. Tese (Mestrado 

em Ciências da Saúde) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2012. 

5. FIOROTTI, K. P.; ROSSONI, R. R.; BORGES, L. H.; MIRANDA, A. E. 

Transtornos mentais comuns entre estudantes do curso de medicina: prevalência e 

fatores associados. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro, v. 59, n. 1, p. 

17-23, fev. 2010. 

6. DYRBYE, L. N.; THOMAS, M. R.; SHANAFELT, T. D. Systematic review of 

depression, anxiety, and other indicators of psychological distress among U.S. and 

Canadian Medical Students. Academic Medicine, New México, v. 81, n. 4, p. 354-

373, abr. 2006. 



	   85	  

7. MARTINS, L. A. N.; MARTINS, M. C. F. N. Cuidando do estudante enquanto 

futuro profissional: a importância da formação e da avaliação de atitudes. In: 

BALDASSIN, S. (Org.). Atendimento psicológico aos estudantes de medicina: 
técnica e ética. São Paulo: EDIPRO, 2012. p. 39-49. 

8. ZONTA, R.; ROBLES, A. C. C.; GROSSEMAN, S. Estratégias de enfrentamento 

do estresse desenvolvidas por estudantes de medicina da Universidade Federal de 

Santa Catarina. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 30, n. 

3, p. 147-153, set./dez. 2006. 

9. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.	  Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Medicina. Resolução nº 4, de 7 de novembro de  2001. 

10. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007. 

Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e 

duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

11. CHAVES, I. T. DA S.; GROSSEMAN, S. O Internato Médico e Suas 

Perspectivas: Estudo de Caso com Educadores e Educandos. Revista Brasileira 
de Educação Médica, Volume 31, Número 3, pp. 212-222; 2007. 

12. MILLAN, L. P. B.; SEMER, B.; RODRIGUES, J. M. DA S.; GIANINI, R. G.. 

Traditional learning and problem-based learning: self-perception of preparedness for 

internship. Revista da Associação Médica Brasileira,  Volume 58, Número 5, pp. 

594-599; 2012. 

13. GAVIOLI, M. de A.; SILVA, A. G.; GONÇALVES, R. J.; SANTOS, M. E.; SHI, K. 

L.; LIMA, M. C. P.. Formando grupos no internato: critérios de escolha, satisfação e 

sofrimento psíquico. Revista da Associação Médica Brasileira, Volume 33, 

número 1, pp. 4 – 9; 2009. 

14. NUNES, C. H. S. S.; HUTZ, C. S.; NUNES, M. F. O. Bateria fatorial de 
personalidade. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 

15. PIEDMONT, R. L.. The revised NEO Personality Inventory: clinical and 
research applications. New York: Plenum Publishing Corporation, 1998. 

16. ROUT, U. Estrés laboral en profesionales de la salud. Em: Buendía Vidal, J.; 

RAMOS, F. (coord.). Empleo, estrés y salud. Madrid: Pirámide; 2001. p. 93-106. 



	   86	  

17. MILLAN, L. R.; DE MARCO, O. L. N.; ROSSI, E.; ARRUDA, P. C. V. O Universo 

psicológico do futuro médico: vocação, vicissitudes e perspectivas. Em: ARRUDA, 

P. C. V.; MILLAN, L. R. A vocação médica. São Paulo: Casa do Psicólogo; 1999. 

p.15-29. 

18. DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z. A. P.. Inventário de habilidades sociais. 

São Paulo: Casa do psicólogo, 2009. 

19. DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z. A. P.. Psicologia das relações 

interpessoais: vivências para o trabalho em grupo. Petrópolis: Editora Vozes, 

2001. 

20. BAKKER, A. B.; ZEE, K. I. V. D.; LEWIG, K. A.; DOLLARD, M. F.. The 

relationship between the big five personality factors and burnout: a study among 

volunteer counselors. The jornal of social psychology, volume 135, número 5, 

2002. 

21. PEREIRA, P. B. O. S. L.. Bem-estar e busca de ajuda: um estudo junto a 

alunos de medicina ao final do curso. Tese de Doutorado não publicada. Banco 

de Teses da Universidade de São Paulo, 118 páginas, 2010. 

22. BELLODI, P. L.; MARTINS, M. A.. Tutoria: Mentoring na formação médica. 

São Paulo: Casa do Psicólogo; 2005. 

23. BELLODI, P. L.; CHEBABO, R.; ABENSUR, S. I.; MARTINS, M. A.. Mentoring: 

Ir ou não Ir, eis a Questão: um Estudo Qualitativo. Revista Brasileira de Educação 

Médica, volume 35, número 2, abril-junho 2011. 

 



	   87	  

ANEXOS 

 

ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

 

ANEXO 2 – CARTA DE ANUÊNCIA DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 

 

ANEXO 3 – CARTA DE ANUÊNCIA DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

MEDICINA DA FACULDADE ITPAC-PORTO 

 

ANEXO 4 – NORMAS DE PUBLICAÇÃO DA REVISTA BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO MÉDICA 
  



	   88	  

ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 
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ANEXO 2 – CARTA DE ANUÊNCIA DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 
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ANEXO 3 – CARTA DE ANUÊNCIA DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

MEDICINA DA FACULDADE ITPAC-PORTO 
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ANEXO 4 – NORMAS DE PUBLICAÇÃO DA REVISTA BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO MÉDICA 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 


