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Resumo 
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RESUMO 

 

Trench EV. Sofrimento mental do estudante da Faculdade de Medicina de 
Botucatu- UNESP: uma análise de dois estudos transversais seriados. 
Dissertação de mestrado, Programa de pós-graduação em Saúde Coletiva da 
Faculdade de Medicina de Botucatu- UNESP, 2011. 
 
Introdução: Os estudantes de medicina são considerados um grupo de risco para o 
desenvolvimento de transtornos mentais, já que os desafios enfrentados por essa 
população vão desde a adaptação às demandas acadêmicas e sociais até desafios 
próprios do curso, tais como: grande exigência na aquisição de conhecimentos 
teóricos, pouco tempo para lazer e auto-cuidado, contato com doença e morte e 
grande responsabilidade em decisões que envolvem repercussões para a vida dos 
pacientes. 
Objetivos: Estimar a prevalência de Transtorno Mental Comum em estudantes de 
medicina em momentos diferentes do curso (início e final), identificando fatores de 
risco relacionados à saúde mental do estudante e à exposição ao curso de medicina. 
Métodos: Estudo observacional do tipo corte transversal repetido. A coleta de dados 
foi realizada em dois momentos diferentes do curso, considerando-se os mesmos 
sujeitos matriculados no 1º e 2º ano do curso em 2002 e no 5º e 6º ano em 2006. 
Utilizou-se questionário auto-aplicável, abordando características sócio-
demográficas, aspectos relacionados ao curso e o Self Reporting Questionnaire. 
Considerou-se Transtorno Mental Comum como a variável dependente. Para a 
análise descritiva e a comparação das proporções das variáveis nos dois momentos, 
foi utilizado o modelo linear generalizado misto, adotando-se o nível de significância 
estatística de p ≤ 0,05, para rejeição da hipótese de nulidade. Para a análise em 
cada um dos momentos do levantamento, foi utilizado o Teste do Qui-quadrado. 
Para a análise multivariada, foi utilizada a regressão logística.  
Resultados: Participaram do estudo 284 alunos, sendo 150 em 2002 (83%) e 134 
em 2006 (74,4%). A prevalência de TMC foi 37,7% em 2002 e 40,9% em 2006, sem 
diferença significativa entre ambas (p=0,54). A presença de TMC associou-se 
significativamente a insatisfação com a freqüência de atividades de lazer, a sentir-se 
rejeitado pelos amigos e a ter desejado abandonar o curso, nos dois momentos. Não 
estar adaptado à cidade associou-se a TMC apenas quando os dois momentos 
foram analisados em conjunto. 
Conclusões: a prevalência de TMC não se alterou nos dois momentos da análise e 
manteve-se associada aos mesmos fatores de risco em 2002 e em 2006. Este 
achado sugere a consistência destes aspectos e destaca a importância de serem 
considerados na elaboração das grades curriculares e também na construção das 
estratégias de apoio aos estudantes.  
 
 
Palavra Chave: Educação médica; Estudantes de medicina; Estudo transversal; 
Epidemiologia psiquiátrica; Saúde mental. 
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ABSTRACT 

 

Trench EV. Mental suffering in medical students of Botucatu Medical School - 
UNESP: an analysis of a repeated cross-sectional study. Maters’ Degree 
Dissertation, Post-graduate program of Public Health of Botucatu medical School, 
Universidade Estadual Paulista – UNESP. Botucatu-SP, 2011. 
 
Introduction: Medical students are considered a risk group for developing mental 
disorders, because of the challenges faced by this population, ranging from 
academic and social demands and challenges inherent to the course, such as large 
volume of knowledge to learn, lack of leisure time and self-care, dealing with illness 
and death and great responsibility in taking decisions, with repercussions in patients 
lives. 
Objectives: To estimate the prevalence of Common Mental Disorder (CMD) in 
medical students in different moments of the course (beginning and ending), 
identifying risk factors related to students mental health and exposure to medical 
school.  
Methods: Observational repeated cross-sectional study. Data collection was 
performed at two different times of the course, considering the subjects enrolled in 
the 1st and 2nd grade of the course in 2002 and the 5th and 6th grade in 2006. It 
was used a self-administered questionnaire, addressing socio-demographic and 
course related data, as well as the Self-Reporting Questionnaire (SRQ). Common 
Mental Disorder was considered the dependent variable. For descriptive analysis and 
comparison of the proportions of variables on both occasions, we used generalized 
linear mixed model, adopting the statistical significance level of p ≤ 0.05 to reject the 
null hypothesis. For the analysis at each moment of the survey, we used the Chi-
square. For multivariate analysis, logistic regression was used. 
Results: The study included 284 students, 150 in 2002 (83%) and 134 in 2006 
(74.4%). The prevalence of CMD was 37.7% in 2002 and 40.9% in 2006, with no 
significant difference between them (p = 0.54). The presence of CMD was 
significantly associated with dissatisfaction with the frequency of leisure activities, to 
feel rejected by friends and have wanted to abandon the course in both moments of 
the survey. Only when the two moments were analyzed together, not been adapted 
to the city was significantly associated with CMD. 
Conclusions: The prevalence of CMD has not changed in both moments of the 
analysis and remained associated with the same risk factors in 2002 and 2006. This 
finding suggests the consistency of these aspects and highlights the importance of 
them being considered in the preparation of curricula and also in the design of 
strategies to support students in medical school. 
 
 
Key Words: Medical Education; Medical Students; Cross-sectional Study; Psychiatry 
Epidemiology; Mental Health  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLiissttaa  ddee  
QQuuaaddrrooss,,  TTaabbeellaass  ee  

AAbbrreevviiaattuurraass  
 
 



Lista de Quadros 

Érica Vasques Trench 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Estudos nacionais sobre saúde mental do estudante de medicina. ...... 34 
Quadro 2 – Variáveis selecionadas para o presente estudo. ................................... 57 
 
 



Lista de Tabelas 

Érica Vasques Trench 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Características sócio-demográficas dos estudantes de medicina da 
Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, segundo ano de inquérito. ................ 61 
 
Tabela 2 – Variáveis relacionadas à religião dos estudantes de medicina da 
Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, segundo ano de inquérito. ................ 62 
 
Tabela 3 – Variáveis relacionadas à família de origem, amigos, lazer e 
adaptação à cidade dos estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de 
Botucatu-UNESP, segundo ano de inquérito. ........................................................... 64 
 
Tabela 4 – Variáveis relacionadas ao curso e perspectivas para o futuro dos 
estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, 
segundo ano de inquérito. ......................................................................................... 66 
 
Tabela 5 – Prevalência de Transtorno Mental Comum e procura por atendimento 
psicológico ou psiquiátrico entre estudantes da Faculdade de Medicina de 
Botucatu-UNESP, segundo ano de inquérito. ........................................................... 67 
 
Tabela 6 – Análise univariada para presença de Transtorno Mental Comum em 
estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, 
segundo características sócio-demográficas e ano de inquérito.  ............................. 69 
 
Tabela 7 – Análise univariada para presença de Transtorno Mental Comum em 
estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, 
segundo variáveis relacionadas à religião e ano de inquérito. .................................. 71 
 
Tabela 8 – Análise univariada para presença de Transtorno Mental Comum em 
estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, 
segundo variáveis relacionadas à família de origem, amigos, lazer e adaptação 
em estudantes e ano de inquérito. ............................................................................ 73 
 
Tabela 9 – Análise univariada para presença de Transtorno Mental Comum em 
estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, 
segundo variáveis relacionadas ao curso e perspectivas para o futuro e ano de 
inquérito..................................................................................................................... 75 
 



Lista de Tabelas 

Érica Vasques Trench 

Tabela 10 – Modelo Final de Regressão Logística para presença de Transtorno 
mental Comum em estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de 
Botucatu-UNESP, matriculados no ano de 2002 (n=150). ........................................ 76 
 
Tabela 11 – Modelo Final de Regressão Logística para presença de Transtorno 
mental Comum em estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de 
Botucatu-UNESP, matriculados no ano de 2006 (n=134). ........................................ 77 
 
Tabela 12 – Modelo Final de Regressão Logística para presença de Transtorno 
mental Comum em estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de 
Botucatu-UNESP, matriculados nos primeiros anos do curso em 2002 e no 
internato em 2006 (n=284). ....................................................................................... 78 
 



Lista de Abreviaturas 

Érica Vasques Trench 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

BAI Beck’s Anxiety Inventory 

BDI Beck’s Depression Inventory 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

EUA Estados Unidos da América 

FCMBB Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu 

FMB Faculdade de Medicina de Botucatu 

GHQ General Health Questionnaire 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDATE Inventário de Estado e Traço de Ansiedade 

MBI Maslach Burnout Inventory 

MINI Mini International Neuropsychiatric Interview 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PBL Problem Based Learning 

SRQ Self Reporting Questionnaire 

TMC Transtorno Mental Comum 

TMM Transtorno Mental Menor 

TPM Transtornos Psiquiátricos Menores 

UNESP Universidade Estadual Paulista 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSuummáárriioo  
 
 



 Sumário 

Érica Vasques Trench 

SUMÁRIO 

 
RESUMO................................................................................................................... 10 
 
ABSTRACT ............................................................................................................... 11 
 
LISTA DE QUADROS ............................................................................................... 13 
 
LISTA DE TABELAS ................................................................................................ 14 
 
LISTA DE ABREVIATURAS ..................................................................................... 16 
 
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 20 
1.1 O curso de medicina ....................................................................................... 26 
1.2 Saúde mental do estudante de medicina ...................................................... 32 
 
2 OBJETIVOS ..................................................................................................... 51 
 
3 MÉTODOS ........................................................................................................ 53 
 
4 RESULTADOS ................................................................................................. 60 
 
5 DISCUSSÃO..................................................................................................... 80 
 
6 CONCLUSÃO ................................................................................................... 91 
 
7 REFERÊNCIAS ................................................................................................ 93 
 
8 ANEXO ........................................................................................................... 103 
8.1 Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética .................................................. 103 
8.2 Anexo 2 – Justificativa de alteração do Título ........................................... 104 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IInnttrroodduuççããoo  
 
 



 Introdução 20 

Érica Vasques Trench 

1 INTRODUÇÃO 

 

A maioria dos estudantes ingressa na faculdade durante a adolescência. 

Essa surgiu como conceito na era moderna e pode ser considerada, de acordo com 

Penot (1995), um exemplo da condição de sujeito vivenciando um momento crítico e 

decisivo de passagem, caracterizada por perturbações narcísicas das quais um 

outro sujeito particular irá emergir e se sustentar. Pode ser definida pelo fenômeno 

fisiológico que marca a ruptura definitiva com a infância e por critérios sociológicos, 

onde o individuo é intimado a assumir modos e responsabilidades, porém ainda 

apresentando o estatuto de estar aquém do adulto (PENOT, 1995).  

Uma afirmação de Rosseau ilustra bem esse momento da vida:  

O ser humano não foi feito para permanecer sempre na infância; dela sai no 
tempo prescrito pela natureza; e este momento de crise, enquanto breve, 
tem longas conseqüências. Como o bramido do mar precede a longa 
tormenta, esta tempestuosa revolução se anuncia pelo murmúrio das 
paixões nascentes; uma fermentação surda nos adverte da aproximação do 
perigo. Mudanças de gênio, arrebatamentos freqüentes, uma contínua 
agitação do espírito tornam a criança quase indisciplinável. Ela se mostra 
surda à voz que a fazia dócil; é como um leão em sua febre; desconhece 
seu guia e não quer mais ser governado (ROUSSEAU, 2004, p.286). 
 

Para Aberastury e Knobel (1981), a adolescência pode ser caracterizada 

como uma síndrome normal (KNOBEL, 1981; grifo do autor). Esta definição 

apresenta conceitos contraditórios, já que síndrome implica em uma entidade clínica 

e, portanto, não poderia ser normal. Os autores discutem que aceitam 

deliberadamente esta contradição, pois analisam o comportamento juvenil do ponto 

de vista dos conflitos geracionais, já que consideram que as normas de conduta de 

nossa sociedade são estabelecidas, manejadas e regidas pelos adultos. Portanto, 

consideram a conduta dos adolescentes como sendo seminormal ou semipatológica 

(grifo nosso), porém compreensível e coerente, quando analisada em termos da 
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psicologia evolutiva e da psicopatologia. Os autores caracterizam a adolescência 

através dos seguintes aspectos: 

1 - Busca de si mesmo e da identidade 

2 - Tendência a se reunir em grupo 

3 - Necessidade de intelectualizar e fantasiar 

4 - Crises religiosas 

5 - Crises na estruturação da noção do tempo 

6 - Evolução da sexualidade 

7 - Atitude social reivindicatória com condutas anti-sociais diversas; 

8 - Instabilidade de condutas 

9 - Separação progressiva dos pais 

10 - Flutuações do humor e do estado de ânimo (KNOBEL, 1981). 

 

Já para Calligaris (2010), a adolescência é um fenômeno relativamente 

novo e contemporâneo e é definida pela moratória imposta aos jovens pelos adultos. 

Esta se configuraria como uma proibição aos indivíduos que já teriam seus corpos 

preparados para amar, copular, gozar e reproduzir, além de terem forças para 

trabalhar, mas não poderem. A justificativa a essa proibição seria o fato de ainda 

não estarem maduros (grifo nosso) o suficiente e, portanto, não poderem ser 

reconhecidos como adultos. Dessa forma, passariam quase uma década ainda sob 

a tutela desses, sem poderem fazer o que querem ou fazendo-o marginalmente. Ao 

mesmo tempo, em nossa sociedade, são valorizados ideais como independência e 

autonomia e isto é aprendido desde muito cedo. Assim, o autor discute que 

justamente essa contradição entre o ideal de autonomia e a espera imposta pela 
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moratória seria o que justamente tornaria o adolescente inadaptado, justificando 

todo o seu comportamento rebelde, transgressor e gregário (CALLIGARIS, 2010). 

Deste modo, a entrada no mundo adulto é, ao mesmo tempo, temida e 

desejada, já que o adolescente flutua entre a dependência e a independência e 

move-se entre o impulso ao desprendimento e o temor da perda do que é 

conhecido. É um período de contradições, no qual ocorrem diversos conflitos no 

ambiente social e familiar. Há a construção de uma nova identidade, através da 

escolha de novos ideais (ABERASTURY, 1981). O indivíduo tem que reformular os 

conceitos que tem de si mesmo, abandonando sua auto-imagem infantil e 

projetando-se na futura vida adulta (KNOBEL, 1981).  

Durante esse processo, o adolescente enfrenta duas crises ou lutos 

principais: as mudanças corporais e a desestabilização das figuras parentais, tendo 

que fabricar para si um novo referencial (ABERASTURY, 1981; PENOT, 1995). A 

perda do corpo infantil, decorrente das mudanças fisiológicas e hormonais 

promovidas pela puberdade, impõe uma mutação forçada da representação corporal 

(PENOT, 1995). O aumento da estatura, o aparecimento dos caracteres sexuais 

secundários, a menarca e a produção de sêmen acarretam no processo de 

determinação sexual e evidenciam a capacidade de procriação, o que pode ser 

muito angustiante, tendo o adolescente que lidar com esses novos impulsos e 

desejos e com seu corpo em transformação (KNOBEL, 1981). Além disso, as figuras 

parentais, que eram sua referência na infância, perdem sua consistência imaginária 

e o valor que pode creditar para si é posto à prova. Esses referenciais imaginários 

passam a ser considerados defeituosos, podres (PENOT, 1995, grifo nosso). 

Durante esse período ambivalente, confuso e angustiante, o adolescente 

deve construir uma nova identidade (PENOT, 1995). Nesse processo, a 
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transgressão e os impulsos agressivos são observados através de comportamentos 

que evidenciam a necessidade de testar os limites do próprio corpo e das leis, tais 

como: a violência, o gosto por esportes radicais, o flerte com a morte, a 

experimentação de drogas. Esse movimento é indispensável para esse processo de 

separação e de subjetivação (PENOT, 1995), onde a base ética que recebeu é 

testada e são estabelecidos seus próprios valores, podendo emergir assim um 

sujeito de desejo e objetivo próprio (CASSEB, 2007).  

Na adolescência, a tendência grupal pode ser considerada um 

comportamento defensivo, pois a busca de uniformidade traz segurança e estima 

pessoal para o jovem (KNOBEL, 1981). Sentir-se fazendo parte do grupo pode 

auxiliá-lo a lidar com os sentimentos de vazio e incapacidade competitiva com as 

figuras parentais básicas e as atuações do grupo constituem uma maneira ativa de 

determinar uma identidade diferente do meio familiar. Dessa forma, acaba se 

transferindo para o grupo a dependência que se mantinha antes com os pais. O 

grupo passa a servir como meio de transição necessário para a vida adulta e para o 

sucesso do processo de individualização. Somente após a experiência grupal, o 

jovem pode se separar da turma e assumir sua identidade própria (KNOBEL, 1981). 

No entanto, há um preço a ser pago por essa inclusão no grupo: é 

necessário que o jovem valide a ideologia do grupo, que aceite sem contestação os 

ideais que o líder está autorizado a cobrar, como comportamentos para a 

sobrevivência do grupo: atitudes, estilos, comportamentos sexuais, adições, 

coerência com hierarquia que devem ser seguidas espartanamente, devendo tomar 

o desejo do grupo como sendo seu (CASSEB, 2007).  

Justamente nesse período crítico da vida, nessa fase de transição e de 

indefinições é que os adolescentes, por volta dos 16 anos, realizam precocemente a 
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definição pela carreira profissional, devido ao sistema educacional vigente no Brasil 

(LEVINSKY, 1998). Esse momento, embora seja vivido com angústia, acaba se 

configurando como a primeira possibilidade real de inserção organizada no mundo 

adulto (CASSEB, 2007). Durante o exame de seleção (vestibular) para o ingresso 

nas universidades, o jovem se vê competindo com outros e tendo a responsabilidade 

de demonstrar o seu conhecimento que resultará num olhar sobre si: perdedor ou 

vencedor (CASSEB, 2007).  

A entrada na escola médica depende de privações e desdobramentos, já 

que, como acontece com os que desejam os cursos mais concorridos do país, os 

jovens têm que dedicar muito tempo aos estudos em idade precoce e/ou realizarem 

anos repetidos de reciclagem do ensino médio, freqüentando cursos preparatórios 

pré-vestibular (“cursinho”) para enfrentarem a desgastante competição por uma 

vaga, durante o exame de seleção (CASSEB, 2007). De fato, Millan et al. (2005) 

constataram que raros são os alunos que entram na faculdade de medicina logo 

após a conclusão do ensino médio. A maior parte dos alunos presta mais de dois 

vestibulares, antes de ingressar no curso (MILLAN et al., 2005). Além disso, na 

maioria das vezes, a escolha por essa carreira acaba indo ao encontro dos desejos 

da família, por congregar aceitação social, desejo de estabilidade, perspectiva de 

prestígio e ascensão social (CASSEB, 2007).  

Dessa forma, diversos autores se propõem a compreender como ocorre a 

escolha vocacional pela medicina, considerando as dificuldades e desafios a serem 

enfrentados, a começar pela preparação desgastante e trabalhosa para o ingresso 

no curso. Entende-se que a escolha da profissão não é um ato inteiramente 

consciente, podendo representar a expressão viva dos processos de identificação 

primária, de natureza inconsciente (MILLAN et al., 2005; CASSEB, 2007).  
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Em relação à carreira médica, as motivações conscientes podem estar 

relacionadas com a representação social da medicina: busca por altruísmo, desejo 

de prestígio social, controle sobre o sofrimento (CASSEB, 2007), desejo do saber, 

desejo do contato, de compreender, de trazer alívio aos que sofrem, necessidade de 

ser útil, necessidade de segurança, atração pelo dinheiro, atração pela 

responsabilidade ou reparação, desejo de uma profissão liberal (RAMOS-

CERQUEIRA & LIMA, 2002), além do apelo de ser uma profissão garantida em 

termos de sobrevivência e necessidade social (MILLAN et al., 2005).  

Já as motivações inconscientes podem ter a ver com uma tentativa de 

retomar fantasias infantis de potência e ligação com o divino (CASSEB, 2007). 

Podem estar relacionadas também: à identificação com os pais, o que o leva a 

preservar e continuar seus valores e ao desejo de expiar impulsos agressivos e de 

reparação da agressividade inconsciente dirigida às figuras parentais, que pode se 

manifestar pelo desejo de curar. Também pode pretender reparar a própria ferida 

narcísica: as perdas, a incompletude, a inferioridade. Outras razões podem ser: 

curiosidade inconsciente de conhecer o corpo da mãe, negação da morte, desejo de 

ver e saber sobre sexo e morte, sendo esses tabus que a profissão lhes permite 

transgredir. Assim como, o desejo de poder, de onipotência sobre a doença e a 

morte, podendo refletir um desejo de onipotência frente à angustia da falta da mãe 

(ROCCO,1992).  

Millan et al. (2005) realizaram um estudo com calouros de uma faculdade 

de medicina de São Paulo investigando como foi feita a escolha pela medicina e o 

perfil dos alunos. Os autores concluíram que o grupo estudado tinha vocação para a 

carreira médica, já que: realizaram definição precoce pela carreira, apresentaram 

grande interesse em obter informações sobre a profissão antes de ingressarem no 
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curso; foram persistentes ao realizarem diversas vezes o vestibular, mesmo tendo 

sido desencorajados para tal; estavam cientes das limitações e dificuldades a serem 

enfrentadas em sua vida pessoal decorrentes da escolha; estavam otimistas em 

relação ao futuro, mesmo prevendo os desafios a serem enfrentados; apresentavam 

fortes valores humanísticos e abertura para novas experiências; priorizavam a 

carreira e apresentavam desejos conscientes e inconscientes de ajudarem os outros 

e serem reconhecidos por isso, sem serem narcisistas (MILLAN et al, 2005). Nesse 

estudo, os autores afirmam que, devido a presença dessas características, esses 

indivíduos apresentavam vocação para a carreira médica. No entanto, outros 

aspectos devem ser considerados e outros estudos devem ser realizados para a 

confirmação esses achados. 

Observa-se assim que o ingresso na universidade ocorre durante a 

adolescência e os desafios enfrentados podem potencializar esse momento de crise. 

O sofrimento mental nos estudantes de medicina é um dos mais pesquisados, dadas 

as vicissitudes próprias do curso (FIRTH, 1986), além do fato de que, como 

discutido, os estressores se iniciam antes mesmo do estudante ingressar na 

universidade, durante a escolha vocacional e o processo de seleção (RAMOS-

CERQUEIRA, 2002; CASSEB, 2007).  

 

1.1 O curso de medicina  

 

Vencida essa etapa de ingresso no curso e passada a euforia inicial, o 

estudante se depara com uma realidade bem diferente da que idealizava (RAMOS-

CERQUEIRA & LIMA, 2002). As novas exigências podem se tornar fontes de 

estresse e culminar em momentos de crise (CERCHIARI, 2004).  
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A mudança de cidade, o afastamento do círculo conhecido de familiares e 

amigos, morar com pessoas estranhas, a gestão de dinheiro e de tempo, a 

administração dos cuidados com a nova casa, o estabelecimento de novos laços 

sociais e a adequação às exigências acadêmicas são exemplos de estressores 

(CERCHIARI, 2004). Além disso, a separação dos pais desperta nos jovens 

sentimentos ambivalentes: desejo de liberdade e autonomia e sentimentos de 

insegurança e solidão (CASSORLA, 2007). 

A faculdade também pode acabar sendo identificada com os próprios 

pais, já que frustra, impõe regras, cobra resultados e não se importa com as 

questões e demandas individuais dos alunos (CASSEB, 2007). O conflito de 

gerações facilita a retirada do jovem para a vida em grupo, e o apoio deste é 

requisitado para a construção da identidade, dentro e fora da escola médica. 

Observa-se que no início do curso, todos os alunos são iguais e estranhos uns aos 

outros, por pouco tempo, até que as singularidades apareçam e os grupos se 

formem através das identificações (CASSEB, 2007). Vários grupos de 

características diversas se formam, ajudando o jovem a lidar com sentimentos de 

vazio (CASSORLA, 2007) e constituindo um campo para experiências emocionais 

(CASSEB, 2007). São exemplos: as associações atléticas, os centro acadêmicos, os 

grupos religiosos, alternativos, as ligas científicas e outros (CASSORLA, 2007). No 

decorrer do curso, os grupos tendem a se desfazer em subgrupos, já que os alunos 

tendem a disputar aquilo que trará prestígio e futuras vantagens: iniciação científica, 

participação em ligas, freqüência em congressos, publicações de trabalhos 

científicos e outras atividades extra-curriculares, criando um ambiente altamente 

competitivo (CASSORLA, 2007).  



 Introdução 28 

Érica Vasques Trench 

O curso de medicina, logo no início, deixa de ser idealizado e passa a ser 

motivo de frustração. O jovem se dá conta que perdura a necessidade de renúncia e 

de privação do lazer para dar conta das novas exigências, já que todos os detalhes 

parecem ser importantes, todas as disciplinas essenciais e o saber parece ser 

infinito e muito difícil de se apropriar (CASSEB, 2007). Os métodos pedagógicos são 

diferentes do colégio e do cursinho, a relação com os docentes é distante, a didática 

é considerada ruim, a competição entre os colegas continua (RAMOS-CERQUEIRA 

& LIMA, 2002). Na maior parte das faculdades de medicina, nos primeiros anos, são 

ministradas as disciplinas básicas com grande carga teórica e o aluno acaba tendo 

muita dificuldade de estudá-las, o que o leva a ter um rendimento ruim (CASSORLA, 

2007). 

À medida que vai entrando em contato com os pacientes, com o processo 

de adoecimento e a morte, o estudante de medicina pode apresentar sentimentos de 

inutilidade e insegurança (RAMOS-CERQUEIRA & LIMA, 2002). Depara-se com a 

tarefa de se constituir como um profissional que irá ter que assumir a imensa 

responsabilidade de decidir entre uma e outra intervenção que poderá ter 

repercussões importantes para os pacientes. A falta de experiência, a pouca 

assimilação da prática, o ódio à dependência, a perda de liberdade manifesta por um 

período de obrigações e privações sem fim, somados ao desejo por autonomia e 

reconhecimento podem induzir à utilização de diversos mecanismos de defesa 

(CASSEB, 2007). O estudante pode se fragilizar e buscar ajuda ou apresentar 

sentimentos de distanciamento, frieza e racionalidade (RAMOS-CERQUEIRA & 

LIMA, 2002). 

Outro fator que pode ser fonte de sofrimento é o assédio sofrido pelos 

alunos. Este pode se manifestar na forma de abusos verbais, físicos e até sexuais, 



 Introdução 29 

Érica Vasques Trench 

tais como: gritos, humilhações, discriminação, preconceito sexual e agressões 

físicas praticados por veteranos, residentes, docentes e até pela equipe de 

enfermagem (UHARI et al., 1994; GONÇALVES & BENEVIDES-PEREIRA, 2009). 

Em 1982, Silver propôs o termo abuso para caracterizar esses acontecimentos 

relacionados aos estudantes de medicina, questionando inclusive o fato de serem 

negados pelas instituições, assim como ocorrem com crianças abusadas. 

Em revisão realizada por Costa e Pereira (2005) sobre o abuso em 

estudantes de medicina, os autores discutem uma possível classificação para o 

estresse enfrentado pelos alunos e as causas de abuso, de acordo com o que 

poderia ser evitável e inevitável. Considerando-se os fatores que causam 

desconforto durante a formação médica, mas que seriam inevitáveis, encontram-se: 

quantidade e dificuldade do conteúdo a ser aprendido nas disciplinas; pressão das 

provas; ansiedade na dissecção de cadáveres e na lida com doentes; ruptura de 

relacionamento sociais. Há ainda os fatores psicopedagógicos gerais ligados a falta 

de estrutura que seriam evitáveis, tais como: grande número de alunos em sala de 

aula, salas sem conforto, concentração de provas num período curto. Já os fatores 

caracterizados como abuso, poderiam ser classificados em: verbal (humilhações, 

observações sarcásticas, desmerecedoras ou ataques verbais diretos), 

institucional/acadêmico (tarefas visando punição e não o aprendizado, ameaças com 

notas baixas e reprovações, carga acadêmica excessiva ou inapropriada), risco 

médico desnecessário ou negligência intencional (obrigar o aluno a realizar 

procedimento, expondo-o a alto risco, sem que ele esteja preparado, como colher 

sangue de pacientes com HIV), físicos (socos, chutes, empurrões, etc.) e sexual 

(implícito ou explicito, observações de caráter sexual e discriminação, injurias 
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sexuais ou favoritismos) (SILVER & GLICKEN, 1990 apud COSTA & PEREIRA, 

2005).  

A reação a esses abusos e a esses desafios pode levar os estudantes a 

adotar posturas de ceticismo, cinismo, pouca empatia e pouco respeito e cuidado ao 

paciente, ao longo do curso, levando a uma repetição do padrão de relações 

vivenciado, no qual os abusados se tornam abusadores, já que esse comportamento 

pode ser observado em residentes que repetem com os internos o que lhes foi 

imposto (UHARI et al., 1994; DYRBYE et al., 2006a; GONÇALVES & BENEVIDES-

PEREIRA, 2009).  

Outra forma de lidar com essas angústias durante a vida universitária é a 

utilização de certos mecanismos de defesa que negam o sofrimento, e manifestam-

se como determinados comportamentos: promiscuidade sexual, hiperatividade, 

abuso de álcool e drogas e condutas anti-sociais (CASSORLA, 2007). De fato, em 

estudo realizado nesta universidade sobre o abuso de álcool e drogas por 

estudantes de medicina, Kerr-Corrêa et al. (1999) discutem que, pelo fato da 

faculdade se localizar em uma cidade pequena e interiorana com poucas opções 

culturais e de lazer, uma das maneiras dos alunos aproveitarem o tempo livre é 

saindo com amigos, indo à bares ou à festas de repúblicas, onde há uso freqüente e, 

às vezes, abusivo de álcool, maconha e solventes. Os autores propõe ainda que a 

melhor compreensão dos fatores envolvidos na adaptação e na resposta ao estresse 

inerente ao curso de medicina podem ajudar na criação de estratégias para 

prevenção do uso de álcool e drogas nessa população (KERR-CORRÊA et al., 

1999). 

Sob outra perspectiva teórica, Baldassin (2007) revela que as estratégias 

de enfrentamento de estresse utilizadas pelos estudantes que apresentam sintomas 



 Introdução 31 

Érica Vasques Trench 

de depressão, disforia e altos níveis de ansiedade são semelhantes e indicam 

atitudes de fuga, de fantasia e de busca de alívio, geralmente fazendo uso de 

drogas. Os alunos que não apresentaram sintomas psíquicos buscaram mais apoio 

social e tentativa de resolução de problemas e, no geral, raros alunos buscaram 

ajuda profissional. Isso pode indicar que justamente os alunos que mais precisam de 

ajuda, acabam percebendo menos os problemas de saúde em si e procurando 

menos por tratamento (BALDASSIN, 2007). 

Ao longo do curso, o estudante pode acabar percebendo que a carreira 

médica é trabalhosa e restritiva e que pode ser difícil encontrar energia para 

compensar o isolamento e o sacrifício (CASSEB, 2007). Principalmente se a escolha 

pelo curso médico é ancorada em motivações que não dão conta de se renovar, ou 

seja, quando o aluno não se sente entusiasmado pela carreira, à medida que vai 

vivenciando o curso. Isso pode ocorrer quando a escolha foi feita para contentar 

figuras primárias ou para um endeusamento pessoal e não como resultado de uma 

apropriação do desejo deste sujeito. Isto pode desencadear crises de depressão e 

desmotivação, decorrentes de um esvaziamento de energia psíquica (CASSEB, 

2007). 

Percebe-se assim que o curso de medicina pode ser considerado 

importante fator de risco para sofrimento mental e, por isso, diversas instituições tem 

se ocupado em pensar soluções para minimizar esses estressores, tais como: a 

criação de serviços de apoio psicológico (BELLODI, 2007) e mudanças curriculares 

(ZUARDI et al., 2008).  
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1.2 Saúde mental do estudante de medicina 

 

A preocupação com a saúde mental do estudante universitário data do 

início do século XX. Em 1910, foi criado o primeiro serviço para atendimento dos 

alunos com sintomas psiquiátricos na Universidade de Princeton, nos EUA, 

baseados em estudos de prevalência de transtornos mentais entre 4 e 20% nessa 

população (HAHN et al., 1999). Na década de 50, na universidade de Oxford, na 

Inglaterra, foi criado um serviço de atendimento multidisciplinar de saúde mental, 

devido à preocupação com altas taxas de suicídio observadas em estudantes 

universitários, onze vezes maior do que na população geral, considerando-se jovens 

na mesma faixa etária (SALMON, 1983 apud MILLAN et al., 1999).  

Já a saúde mental dos estudantes de medicina, particularmente, começou 

a ser objeto de investigação na década de 60, quando se constatou, em estudo 

retrospectivo realizado em escolas médicas americanas e canadenses, que o risco 

de suicídio entre os universitários do curso médico era de três a quatro vezes maior 

do que na população geral (SIMON, 1968 apud ROSSSI et al., 1991). No Brasil, a 

preocupação com a saúde mental dos estudantes universitários surgiu apenas no 

final da década de 50, com a criação do primeiro serviço de atendimento e apoio 

psicológico aos estudantes, em 1957, na Faculdade de Medicina da Universidade do 

Recife. Tinha como objetivo ajudar inicialmente os alunos de medicina a superarem 

dificuldades e tensões a que estariam submetidos durante o curso (LORETO, 1958 

apud HAHN et al., 1999). De fato, um estudo brasileiro confirmou a importância do 

sofrimento mental no curso médico ao constatar que o suicídio entre estudantes de 

medicina é a segunda causa de morte nessa população, atrás somente da causa de 

morte por acidentes (MILLAN et al. 1999). Esses autores constataram que os alunos 
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que se suicidaram apresentavam alto rendimento escolar e sugeriram que isso 

indicaria que fossem pessoas mais exigentes e, por isso, sofreriam mais diante das 

pressões impostas frente a qualquer falha.  

Revisando-se as últimas publicações no Brasil e no exterior, constata-se 

que a maioria dos estudos realizados com amostras de estudantes de medicina 

foram do tipo corte transversal e estimaram principalmente a prevalência de 

Transtorno Mental Comum, de sintomas depressivos e ansiosos. No quadro 1, 

encontra-se o resumo dos principais achados de estudos nacionais realizados nos 

últimos anos. 

O Transtorno Mental Comum (TMC) pode ser definido como a 

manifestação de diversos sintomas mentais que embora não impliquem em 

diagnóstico psiquiátrico como os sistemas classificatórios em uso propõem, 

representam um sofrimento relevante e potencialmente incapacitante para o 

indivíduo (GOLDBERG & HUXLEY, 1993). O uso do termo “Transtorno Mental 

Comum” ainda não é consenso na literatura e diversas expressões são utilizados 

para caracterizar esse tipo de sofrimento. Nas publicações relacionadas aos 

estudantes de medicina, os seguintes termos foram utilizados: Transtorno Mental 

Menor (CUNHA et al., 2009), morbidade psíquica (SREERAMAREDDY et al., 2007) 

e distúrbios psicológicos (SOUZA & MENEZES, 2005). A prevalência de TMC, nos 

estudos identificados, variou de 20% (VOLCAN et al., 2003) a 44,6% (LIMA et al., 

2006), dependendo do local no qual foi realizado a pesquisa ou do instrumento 

utilizado.  
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Quadro 1 – Estudos nacionais sobre saúde mental do estudante de medicina. 
 

Autor(s), ano Local Amostra Instrumento Desfecho e Prevalências 

Hidalgo et al., 2001 RS 302 SRQ4 TMC2: 22,19% 

Volcan et al., 2003 RS 170 SRQ TMC: 18,5% 

Moro et al., 2005 SC 140 BDI5 

Sintomas de depressão: 40,7% 
 leve a mod: 27,85% 
 mod a grave: 10,71% 
 grave: 2,14% 

Souza & Menezes, 
2005 CE 562 GHQ6 Distúrbios psicológicos : 35,4% 

Cavestro & Rocha, 
2006 MG 213 MINI7 

Episódio depressivo maior: 8,9% 
Distimia: 2,8% 
Risco de suicídio: 7,5% 

Lima et al., 2006 SP 455 SRQ TMC: 44,6%  

Almeida et al., 2007 BA 223 SRQ TMC: 29,6%  

Neves & 
Dalgalarrondo, 2007 SP 2321 MINI transtorno mental : 56,3% 

Zuardi et al., 2008 SP 330 IDATE8 
Diminuição da ansiedade após a 
reforma curricular: mais tempo 
para lazer e estudo 

Amaral et al., 2008 GO 287 BDI Sintomas depressivos: 26,8%  

Rezende et al., 2008 MG 400 BDI 

Sintomas depressivos: 79% 
leve: 29% 
moderado: 21% 
grave: 19,25% 

Baldassin et al., 2008 SP 481 BDI 

Sintomas depressivos: 38,2% 
leve: 24,9% 
moderado: 11% 
grave: 2,3% 

Gonçalves e 
Benevides-Pereira, 
2009 

PR 18 
IDATE 
MBI9 
BAI10 

Ansiedade e burn out : maior nos 
4 primeiros anos de curso, com 
diminuição posteriormente 

Ferreira et al., 2009 RN 158 IDATE Ansiedade é maior nos 
estudantes área de biomédicas 

Cunha et al., 2009 SP 295 SRQ TMM3: 26,1%  

Costa et al., 2010 SE 473 SRQ TMC: 40% 

Fiorotti et al., 2010 SE 229 SRQ TMC: 37,1% 
1Este estudo incluiu estudante de Fonoaudiologia, além dos estudantes de medicina. 
2TMC= Transtorno Mental Comum; 3 TMM= Transtorno Mental Menor 
4 SRQ=Self Reporting Questionnaire; 5BDI= Beck’s Depression Inventory 
6GHQ=General Health Questionnaire; 7MINI= Mini International Neuropsychiatric Interview;  
8IDATE= Inventário de Estado e Traço de Ansiedade; 9MBI= Maslach Burnout Inventory 
10BAI= Beck’s Anxiety Inventory;  
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Em relação à prevalência de sintomas depressivos, constatou-se que esta 

variou de 26,8%, em estudo conduzido em Goiás (AMARAL et al., 2008) a 79% 

(REZENDE et al., 2008) em estudo conduzido na cidade de Uberlândia (MG). Em 

ambos os estudos, o instrumento utilizado foi o Inventário de Depressão de Beck 

(BDI). Quando se trata da prevalência de sintomas depressivos graves observou-se 

que a mesma variou de 2,1% (MORO et al., 2005) a 19,1% (REZENDE et al., 2008). 

A prevalência de ideação suicida mensurada em estudos realizados no exterior 

variou de 5,7% (GOEBERT et al., 2009) a 11,2% (DYRBYE et al., 2006a). Há 

poucos estudos nacionais especificamente sobre ideação suicida entre estudantes 

de medicina, sendo que o mais recentes constatou prevalência de 13,4% desta em 

alunos de uma faculdade de medicina da cidade de São Paulo (ALEXANDRINO-

SILVA et al., 2009).  

Um dos instrumentos mais utilizado nos estudos sobre ansiedade é o 

Inventário de Ansiedade Estado-Traço (IDATE) e o Inventario de Ansiedade de Beck 

(BAI). Observou-se que o nível de ansiedade é maior nos estudantes da área de 

biomédicas, incluindo os de medicina, em comparação a outras áreas (FERREIRA et 

al., 2009) e que a ansiedade é maior nos estudantes de medicina que se encontram 

do primeiro ao quarto ano e que o nível decresce posteriormente, ao longo do curso 

(BENEVIDES-PEREIRA & GONÇALVES, 2009).  

Outro tipo de abordagem do sofrimento mental privilegiou o uso de 

instrumentos para estimar o burn out. Essa síndrome é caracterizada pelo estresse 

ocupacional crônico e pode ser considerada uma forma de adaptação inadequada 

ao enfrentamento de dificuldades. É composta por três conjuntos de sintomas: 

exaustão emocional, desumanização (ou despersonalização) e reduzida realização 

profissional. Dessa forma, se o indivíduo não consegue superar as adversidades, 
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instala-se a exaustão emocional, caracterizada pela sensação de não poder dar 

mais de si mesmo e pela sensação de haver chegado ao próprio limite. Na tentativa 

de distanciamento e de minimizar a exaustão, começam a tratar os demais com 

impessoalidade, indiferença e cinismo (BENEVIDES-PEREIRA, 2002). Esse 

processo denominado desumanização tem sido observado e estudado em 

estudantes de medicina (DYRBYE et al., 2006b). O Maslach Burnout Inventory (MBI) 

é um instrumento com capacidade para mensurar burn out sendo que, nos estudos 

realizados observou-se maior prevalência nos primeiros anos do curso, associada a 

pensamentos de abandonar o curso (DYRBYE et al., 2010) e a ideação suicida, 

independente da presença de sintomas depressivos (DYRBYE et al., 2008).  

Todos esses estudos reforçam os dados apresentados em uma revisão 

sistemática realizada por Dyrbye et al (2006a), na qual os autores constataram que a 

prevalência de depressão, ansiedade e sofrimento mental é maior nos estudantes de 

medicina do que na população geral. Apesar da ampla revisão, os autores 

concluíram que o número de estudos ainda era insuficiente para conduzir uma 

metanálise. Vinte anos antes, Firth (1986) já havia constatado que a prevalência de 

sofrimento mental era maior entre estudantes de medicina do que em jovens 

trabalhadores britânicos.  

Os fatores de risco associados a transtornos mentais nos estudantes 

identificados nesses estudos se relacionaram a três conjuntos de fatores: aspectos 

sócio-demográficos e próprios do indivíduo, apoio emocional e características 

próprias do curso de medicina.  

Em relação aos primeiros fatores, estiveram associados a transtornos 

mentais: sexo feminino (ALMONDES & ARAÚJO, 2003; MORO et al., 2005; SOUZA 

& MENEZES, 2005; ALMEIDA et al., 2007; NEVES & DALGALARRONDO, 2007; 
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AMARAL et al., 2008; BALDASSIN et al., 2008; REZENDE et al., 2008; CUNHA et 

al., 2009; ROH et al., 2010), não ser branco (ALMEIDA et al., 2007; GOEBERT et 

al., 2009), morar sozinho (CUNHA et al., 2009; ROH et al., 2010), pior condição 

sócio-econômica (NEVES & DALGALARRONDO, 2007; ROH et al., 2010), não ter 

carro, não trabalhar (ALMEIDA et al., 2007), demorar para entrar no curso 

(BALDASSIN et al., 2008), ser emocionalmente tenso (COSTA et al., 2010), ter 

vivenciado eventos de vida estressantes e negativos (doença grave pessoal ou 

familiar, divórcio, morte de pessoa próxima) (DYRBYE et al., 2010) e ter pais 

médicos (SREERAMAREDDY et al., 2007).  

Esse último estressor foi observado em estudo realizado com estudantes 

de medicina do Nepal que demonstrou que ter pais médicos seria fator de risco para 

morbidade psíquica, já que esses alunos se cobrariam mais devido à alta 

expectativa dos pais (SREERAMAREDDY et al., 2007). No entanto, esse dado é 

controverso, já que em estudo realizado por Baldassin et al.(2008) em uma 

faculdade de medicina da cidade de São Paulo, ter pais médicos foi considerado um 

fator de proteção para sintomas depressivos, pois os alunos teriam uma visão 

menos idealizada do curso e desenvolveriam mecanismos de enfrentamento que 

aprenderiam com os pais. 

Em relação ao apoio social, foram identificados como fatores de risco: não 

receber apoio emocional (LIMA et al., 2006; FIOROTTI et al., 2010), ter dificuldade 

em fazer amigos (LIMA et al., 2006), ter pior relação com os amigos (NEVES & 

DALGALARRONDO, 2007) e ter menos apoio dos pais (NEVES & 

DALGALARRONDO, 2007). Fiorotti (2010) discute que a possibilidade de aspectos 

psicossociais existentes no indivíduo antes da entrada no curso já seriam fator de 
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risco para transtorno mental e que a escolha do curso de medicina poderia ter sido 

feita para lidar com a impotência e o abandono vividos na infância. 

Já em relação ao curso de medicina, observa-se maior prevalência de 

transtornos mentais associado a diferentes momentos e aspectos deste, 

considerando-se os diferentes ciclos: básico (1º e 2º anos), clínico (3º e 4º anos) e 

internato (5º e 6º anos).  

No que diz respeito aos primeiros anos do curso, em estudo realizado em 

uma faculdade de medicina localizada no estado de Santa Catarina, Moro et al. 

(2005) observaram prevalência de sintomas depressivos de aproximadamente 30% 

nos alunos que cursavam os três primeiros anos de curso. Esta prevalência, 

segundo os autores, provavelmente estaria relacionada à decepção ao ingressarem 

no curso e se depararem com um sistema de ensino diferente do que estavam 

acostumados, tendo que passar a dedicar mais tempo aos estudos e terem menos 

tempo para o lazer. Os autores discutiram ainda que, justamente, nos três primeiros 

anos do curso, as disciplinas do currículo desta faculdade são eminentemente 

teóricas, sendo que as aulas práticas se limitam a aulas em laboratórios e 

observação em hospital, não havendo contato próximo com os pacientes.  

Em 2007, Bellodi constatou que 50% dos alunos que procuraram 

atendimento psicológico no serviço de apoio da Faculdade de Medicina da Santa 

Casa (SP) eram do 1º e 2º anos e as principais razões para procura por atendimento 

nesse momento do curso se referiam a dificuldades no domínio acadêmico-

profissional, tais como: dúvidas vocacionais, problemas de relacionamento entre 

colegas, dificuldade de concentração para os estudos. A autora discutiu ainda que a 

maioria dos alunos apresentava reações de ajustamento com sintomas depressivos 

e/ou ansiosos provocados por conflitos de caráter evolutivo, decorrentes de 
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momentos de ruptura e adaptação. As possíveis causa para isso seriam: situações 

vivenciadas como perdas, como a saída de casa, a queda no desempenho frente às 

novas condições de aprendizagem, frustração do idealismo inicial, dentre outras 

(BELLODI, 2007).  

Silva et al. (2009) confirmaram esses achados ao analisarem e 

caracterizarem as atitudes desenvolvidas pelos alunos frente às fontes de tensão do 

curso médico em uma universidade da cidade de São Paulo (UNIFESP). Os autores 

observaram que os alunos do segundo ano apontaram como fontes de tensão os 

seguintes fatores: pouca integração das disciplinas básicas com a prática clínica, 

pouco tempo para o lazer; provas concentradas em curtos períodos abrangendo 

grande volume teórico; didática ruim dos docentes em comparação com os 

professores do cursinho; entrar em contato com pacientes gravemente adoecidos e 

a frustração com o curso e com a carreira médica.  

Em estudo longitudinal realizado por Benevides-Pereira e Gonçalves 

(2009) na Universidade Estadual do Maringá (PR), no qual um grupo de 18 alunos 

foi avaliado do 1º ao 6º ano, as autoras encontraram que, no início do curso, as 

principais dificuldades relatadas eram: falta de tempo e dificuldades de 

aprendizagem decorrentes da sobrecarga de atividades, da organização do curso e 

do relacionamento regular com os docentes. Para melhoria do curso, os alunos 

sugeriram maior integração entre as disciplinas, melhorar a didática dos professores 

e revisão da carga horária. Além disso, os alunos do 1º ano já apresentavam médias 

elevadas de estresse e burn out em comparação às médias encontradas em estudos 

nacionais, provavelmente pelo desgaste decorrente do vestibular e da apreensão em 

relação ao futuro.  
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Em 2010, na Universidade Federal do Espírito Santo, Fiorotti et al. 

constataram que os alunos de medicina do curso básico (1º e 2º anos) apresentaram 

maior prevalência de Transtorno Mental Comum (TMC) em comparação com os 

alunos dos outros anos. Os autores levantaram a hipótese de que, após a conquista 

da vaga na faculdade de medicina, os alunos teriam se frustrado frente às 

necessidade de mudanças de hábitos e dificuldades na administração do tempo 

entre excessiva carga de estudos e pouco tempo para atividades de lazer.  

Ao considerarmos o ciclo clínico (3º e 4º ano) e a entrada no Hospital, os 

estudos têm apontado que nesse momento do curso encontram-se as maiores 

prevalências de transtorno mental nos alunos. Já em 1986, estudando os alunos do 

4º ano de três escolas médica britânicas, Firth encontrou maiores prevalências de 

estresse nos estudantes de medicina do que em jovens trabalhadores da mesma 

faixa etária, como já citado. Também identificou como eventos potencialmente 

causadores de estresse para esses alunos: falar com pacientes psiquiátricos, lidar 

com a morte e com o sofrimento e serem cobrados a tomar iniciativa em plantões. A 

pior situação relatada que evocava sentimentos negativos foi ser humilhado pelos 

supervisores na frente dos colegas. Sentir-se desamparado durante o processo de 

aprendizado também foi considerado fonte de sofrimento (FIRTH, 1986).  

Um aspecto ligado à rede de apoio, com o qual os alunos têm que se 

confrontar, neste momento do curso, é que, em algumas faculdades de medicina 

brasileiras, eles devem se reorganizar em pequenos grupos nos quais estagiarão 

durante o internato (MARCONDES, 1993). Esta escolha tem sido feita 

eminentemente por afinidade (BELLODI et al., 2007; GAVIOLI et al., 2008) e deste 

modo, ser preterido pelos pares, parece estar relacionado a razões pessoais, mais 

do que profissionais, o que é uma vivência potencialmente estressante. 
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A coorte de alunos estudada por Benevides-Pereira e Gonçalves (2009) 

apontou o 3º e o 4º ano do curso como os mais penosos e nesse período foram 

encontradas as maiores prevalência de estresse e burn out em comparação com os 

outros anos do curso. O acúmulo de disciplinas e a conseqüente sobrecarga dos 

alunos foram considerados os fatores associados a esses resultados.  

Em estudo realizado por Amaral et al. (2008) na Universidade Federal de 

Goiás, os autores encontraram maior prevalência de sintomas depressivos nos 

alunos do 3º e 4º ano do curso. Os fatores identificados foram: a entrada no hospital 

e o contato mais direto com pacientes graves e com a morte; alta exigência das 

disciplinas teórico-práticas que os obriga a dedicar mais tempo para os estudos e 

disputa entre os alunos por melhores colocações em ligas ou atividades 

acadêmicas. Também no quarto ano, em estudo já citado, realizado por Moro et al. 

(2005), foi observado um aumento da prevalência de sintomas depressivos graves 

(de 6,06% no terceiro ano para 24,24% no quarto ano) e o surgimento de quadros 

depressivos graves (6,06%) o que poderia ser explicado pelo aumento da carga 

horária no currículo e pelo aumento da cobrança por parte da sociedade, do 

professores e dos próprios alunos.  

Já Souza e Menezes (2005), em estudo realizado na Universidade 

Federal do Ceará, encontrou maior prevalência de estudantes estressados no 3º 

ano, sendo que nesse momento do curso, os alunos iniciam as disciplinas clínicas, 

passam a ter maior contato com os pacientes, pois passam a ter aulas práticas em 

ambulatórios e enfermarias.  

Haglund et al. (2009) observaram que os alunos do 3º ano que 

identificavam como evento estressante o fato de se sentirem humilhados por seus 

superiores, presenciarem os docentes destratando os pacientes e apresentarem 
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relação médico-paciente ruim, servindo de anti-modelo, apresentavam mais 

sintomas depressivos e relatavam menos crescimento pessoal (HAGLUND et al., 

2009).  

No final do curso, durante o internato, diferentes estressores foram 

identificados. Moro et al. (2005) constataram um aumento da prevalência de 

sintomas depressivos ao final do curso, porém houve uma diminuição dos sintomas 

graves, o que pode indicar uma adaptação dos estudantes ao meio e, ao mesmo 

tempo, aumento da responsabilidade relacionada à identidade médica e apreensão 

em relação à entrada no mercado de trabalho.  

Bellodi (2007) observou que as principais razões dos alunos procurarem 

atendimento psicológico no final do curso foram questões relacionadas à escolha da 

especialidade e à perspectiva da prova de residência. Silva et al. (2009) corroboram 

esses achados. Os autores observaram que durante o 6º ano a maior fonte de 

estresse está relacionada ao exame de residência, já que a concorrência tem 

aumentado a cada ano. Além disso, observaram que nesse momento do curso, o 

aprendizado em cenários de ensino como o pronto-socorro, tendo que atender uma 

grande demanda assistencial em condições não ideais, além da obrigatoriedade dos 

plantões, são fontes de estresse, pois em decorrência disso, os alunos reclamam ter 

pouco tempo para estudar para a prova de residência, para atividades físicas e de 

lazer, para ter horas de sono adequadas e para cuidar da alimentação. Também são 

levantados dilemas éticos enfrentados pelos alunos que podem ser fonte de tensão, 

tais como: estudantes atuando em situações de emergência sem supervisão, o 

ensino médico prejudicando ou incomodando o paciente, estudantes realizando 

procedimentos sem preparo, pacientes que se recusam a serem examinados por 
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estudantes e treinamento de procedimentos em pacientes sedados ou que 

acabaram de falecer.  

Rezende et al. (2008) observaram que à medida que o estudante avança 

no curso, aumenta o risco de apresentar sintomas depressivos, explicando esse 

fenômeno pela trajetória do estudante ao longo da graduação, já que passada a 

euforia inicial por ter ingressado na faculdade, enfrenta as decepções relacionadas 

ao curso, mudanças no estilo de vida e a transição das disciplinas básicas para as 

clínicas. Segue-se um período de melhora e adaptação à vida acadêmica, para no 

final do curso, voltar a apresentar angústia referente a questões como a escolha da 

especialidade, a prova de residência e a entrada no mercado de trabalho.  

Outro fenômeno observado por Benevides-Pereira e Gonçalves (2009) no 

final da faculdade foi o aumento dos níveis de desumanização dos estudantes. As 

autoras observaram que os estudantes se tornaram mais insensíveis e passaram a 

ser cínicos e irônicos no trato com os demais, apesar de ter sido observada nesta 

pesquisa, uma diminuição dos níveis de estresse e burn out nesse momento do 

curso. Dyrbye et al. (2006a) também observaram esse fenômeno entre estudantes 

de medicina norte-americanos e canadenses, no qual houve um aumento da 

desumanização dos estudantes ao longo do curso, porém acompanhado de um 

aumento concomitante da prevalência de burn out. Nessa revisão sistemática, os 

estudos indicaram uma diminuição da prevalência de sintomas depressivos e de uso 

de álcool ao longo do curso, sendo pior no início do curso.  

Costa et al. (2010), em estudo realizado na Universidade Federal do 

Sergipe, observaram que o risco de TMC aumentava com a idade e ao longo do 

curso e os estressores identificados foram: sentir-se desconfortável com as 

atividades do curso, não se sentir feliz, considerar-se emocionalmente tenso, ter 
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percepção negativa na aquisição de habilidades para se tornar um bom médico, 

considerar o curso pior do que esperava e ter transtorno diagnosticado por 

psiquiatra. Pode-se observar nesse estudo a importância das variáveis relacionadas 

ao processo de ensino-aprendizagem para o risco de apresentar sofrimento 

psíquico, durante o curso de medicina, de uma maneira geral.  

Fatores de proteção também foram identificados em algumas pesquisas. 

Em estudo realizado em uma universidade da cidade de São Paulo, com alunos do 

curso de medicina e direito, foi observado que 80% dos alunos possuía religião ou 

crença espiritual e que 86,5 % realizava alguma atividade espiritual. Concluíram 

ainda que o bem-estar espiritual pode ser considerado um fator de proteção para 

Transtornos Psiquiátricos Menores (TPM), pois os indivíduos com escores baixos e 

moderados na escala de bem-estar espiritual, apresentaram duas vezes mais 

chances de apresentar TPM, independente de aspectos sócio-econômicos e 

culturais (VOLCAN et al., 2003). Os autores discutem que, embora seja difícil 

determinar as associações de causalidade entre espiritualidade e saúde mental, 

devido ao desenho do estudo, alguns estudos sugerem que o exercício de 

atividades espirituais podem precipitar, psicodinamicamente, emoções positivas e 

que isso pode ser importante para a saúde mental (LEVIN, 1998 apud VOLCAN, 

2003). Além disso, a vivência de satisfação na vida, medida pela escala, poderia 

servir como recurso interno para entendimento e manejo de situações críticas, como 

dor, sofrimento e morte (WHO, 1998), vivenciados quase diariamente no curso de 

medicina. Dessa forma, pode-se considerar a espiritualidade um recurso 

psicossocial importante para promoção de saúde mental (WHO, 2001) da população 

geral e também dos estudantes de medicina (VOLCAN et al., 2003).  
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Souza e Menezes (2005) observaram que os alunos de medicina da 

Universidade Federal do Ceará apresentaram menor prevalência de estresse, 

medido pelo GHQ, no quinto semestre do curso, justamente quando o currículo está 

estruturado sob o método do PBL (Problem Based Learning), o que permite que os 

estudantes tenham mais tempo para os estudos e para o lazer.  

Da mesma forma, Rezende et al. (2008) concluíram que a prática de 

atividades de lazer se associou negativamente com maior prevalência de sintomas 

depressivos. Os autores também discutem que, em uma universidade americana, 

observou-se que os alunos do primeiro ano do curso que apresentavam maiores 

níveis de ansiedade e estresse eram os que menos realizavam atividades de lazer, 

sugerindo que o lazer possa ser um mecanismo de manejo de estresse e de 

enfrentamento importante das pressões e ansiedades diárias relacionadas ao curso 

de medicina (FOLSE et al., 1985 apud REZENDE et al, 2008). Costa et. al. (2010) 

também discutiu a importância das atividades de lazer para os estudantes de 

medicina, considerando um fator de proteção para saúde mental destes.  

Benevides-Pereira e Gonçalves (2009) constataram que a prática de 

atividades físicas se associou com menores níveis de estresse e burn out em alunos 

de medicina de uma faculdade no estado do Paraná, discutindo a importância da 

prática de esportes e outros tipos de atividades físicas para a promoção do bem-

estar físico e mental.  

Outros importantes aspectos considerados no estudo realizado por 

Rezende et al. (2008) foi que os alunos que apresentavam maior grau de satisfação 

com o curso e que estavam em psicoterapia apresentavam menor prevalência de 

sintomas depressivos (REZENDE et al., 2008). 
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As conseqüências do sofrimento mental observadas nos estudantes de 

medicina podem ser devastadoras para sua formação, seu futuro profissional, sua 

vida pessoal e sua saúde. Em revisão sistemática, Dyrbye et al (2006a) observaram 

piora no desempenho acadêmico, aumento do abuso de substâncias, aumento do 

cinismo, desonestidade, piora da empatia em relação aos pacientes, deterioração da 

saúde física e do auto-cuidado e até o suicídio nessa população que apresentava 

alta prevalência de transtornos mentais (DYRBYE et al., 2006a).  

Observa-se que as instituições de ensino têm se preocupado cada vez 

mais com essas questões e que, além da criação de serviços de atendimento e 

apoio psicológico, têm se esforçado para realizar reformas curriculares e para 

sensibilizar os docentes para essa problemática. Em estudo realizado por Zuardi et 

al (2009) em uma universidade no interior do estado de São Paulo, comprovou-se 

que houve uma diminuição significativa no nível de ansiedade dos alunos após 

reforma curricular realizada que promoveu maior aproveitamento do tempo pelos 

alunos, menor sobrecarga teórica, maior integração entre as disciplinas e contato 

mais precoce com a clínica na atenção primaria (ZUARDI et al., 2009).  

Thompson et al. (2010) corroboram a importância destes esforços, pois 

constatou que uma intervenção institucional, visando orientar os alunos em relação 

aos estressores do curso e sobre a importância do auto-cuidado, ajudando-os na 

identificação precoce de sintomas de sofrimento mental, orientação aos docentes 

sobre como acolher os alunos em sofrimento, oferecimento de serviço de 

atendimento psicológico e um curso presente no currículo sobre saúde e bem-estar 

diminuiu significativamente a prevalência de sintomas depressivos e de ideação 

suicida nos estudantes (THOMPSON et al., 2010).  
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Constata-se assim que cada vez mais estudos são necessários para o 

esclarecimento de fatores de risco e proteção relacionados ao curso de medicina, já 

que a saúde mental do aluno deve ser também considerada um aspecto importante 

de sua formação profissional.  

Na Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), a preocupação com o 

estudante universitário já vem de longa data. Os primeiros estudos que investigaram 

os universitários do campus (CURI et al., 1977; CURI 1981) apontaram a 

necessidade de caracterização da população universitária para melhoria do ensino, 

considerando-se aspectos sócio-demográficos, atividades de lazer, questões 

relacionadas à adaptação a cidade, satisfação com o curso e perspectivas 

profissionais futuras.  

Em 1984, Pompei realizou o primeiro estudo sobre as condições de saúde 

mental e variáveis associadas entre os universitários de todos os cursos do campus 

de Botucatu (UNESP) testando a hipótese de que a saúde mental teria impacto no 

rendimento escolar e, portanto, na formação profissional. A autora aplicou o General 

Health Questionnaire (GHQ), um instrumento que não diagnostica transtorno mental 

mas é capaz de identificar sofrimento psíquico significativo. Nesse estudo foi 

encontrada prevalência de 38,3% de distúrbios emocionais nos alunos do campus 

de Botucatu, considerando os vários cursos: medicina, veterinária, agronomia, 

zootecnia e biologia. Observou que os alunos dos 1º anos foram mais afetados por 

questões relacionadas à relação com as pessoas que moravam, vida afetiva e 

rendimento escolar. Enquanto que os alunos dos últimos anos foram mais afetados 

por dificuldades financeiras. Caracterizou ainda o padrão de consumo de drogas dos 

alunos, ao longo do curso. A autora também chamou a atenção para a necessidade 

de criação de um serviço de apoio psicológico para os estudantes, considerando-se 
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a alta procura desses pelos ambulatórios de psiquiatria e psicologia da FMB. Este 

serviço veio a ser criado posteriormente em 1991, mediante a contratação do 

primeiro psicólogo destinado a desempenhar a função de cuidar da saúde mental 

dos alunos.  

O impacto do curso médico na saúde mental dos alunos também foi 

estudado por Lima et. al (2006). Foi encontrado que não receber apoio emocional, 

ter dificuldades para fazer amigos, avaliação ruim sobre o desempenho escolar, não 

receber o apoio emocional que necessita e pensar em abandonar o curso se 

mostravam fatores de risco para transtorno mental comum.  

Assim, observa-se que o ingresso e a adaptação do estudante em uma 

universidade fazem parte de um processo complexo e pode se configurar em uma 

experiência de crescimento e amadurecimento pessoal, mas também em uma 

situação de crise e de sofrimento mental. Essa experiência pode ser compreendida 

através de quatro dimensões: a) o ajustamento acadêmico: referindo-se ao 

atendimento das demandas educacionais que a instituição apresenta ao estudante; 

b) o ajustamento relacional-social: referindo-se às demandas interpessoais e sociais 

da vida universitária; c) o ajustamento pessoal-emocional: referindo-se ao estado 

psicológico e físico do universitário; d) comprometimento com a 

instituição/aderência: referindo-se à qualidade da ligação entre o estudante e o curso 

e o estudante e a instituição (BAKER & SYRIK, 1989 apud POLYDORO et al., 2001). 

Dessa forma, a integração do estudante à universidade é caracterizada pela 

interação entre as expectativas, características e habilidades dos estudantes e a 

estrutura, normas e comunidade que compõe a universidade (POLYDORO et al., 

2001). A interação desses dois conjuntos de fatores irá resultar em uma experiência 
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única e singular para cada estudante na instituição (MERCURI et al., 1995 apud 

POLYDORO et al., 2001). Por isso, esta deve estar atenta a esse processo, 

oferecendo suporte para ajudar o estudante a desenvolver estratégias de 

enfrentamento adequadas aos novos desafios que se apresentam durante sua vida 

acadêmica.  

Os estudantes de medicina, em especial, têm sido identificados como um 

grupo de risco para a presença de transtornos e sintomas mentais variados 

(DYRBYE et al., 2006a). A identificação e compreensão dos fatores de risco para 

este sofrimento psíquico podem auxiliar as instituições a desenvolverem estratégias 

para prevenção, identificação e cuidado ao aluno. Este estudo se propõe a contribuir 

com o conhecimento no que diz respeito ao sofrimento mental do estudante de 

medicina.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Estimar a prevalência de TMC em um grupo de estudantes de medicina 

no início e no final do curso, identificando fatores de risco relacionados à saúde 

mental do estudante e a exposição ao curso de medicina nestes diferentes 

momentos.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Estimar a prevalência de TMC em uma amostra de estudantes de 

medicina de uma universidade no interior do estado de São Paulo, em dois 

momentos diferentes do curso. 

Identificar potenciais fatores de risco para TMC em amostra desses 

estudantes. 

Comparar a prevalência de TMC e os fatores de risco encontrados para 

os dois momentos do curso. 
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3  MÉTODOS 

 

Desenho 

Trata-se de um estudo observacional do tipo corte transversal repetido (YEE 

& NIEMEIER, 1996) no qual a coleta de dados foi realizada em dois momentos, nos 

anos de 2002 (primeiros dois anos do curso) e 2006 (últimos dois anos). Em ambos, a 

aplicação do questionário foi realizada ao final do primeiro semestre dos respectivos 

anos.  

 

Local 

A Faculdade de Medicina de Botucatu foi fundada em 1963, implantada 

como Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB). Foi 

incorporada à UNESP em 1976 e é uma das sete faculdades de medicina públicas do 

estado de São Paulo.  

Atualmente o curso de medicina da UNESP oferece 90 vagas, sendo um 

dos mais concorridos do país, com relação candidato-vaga, no último processo de 

seleção no ano de 2010, de 128,9/1 (candidato/vaga) (UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA, 2011). O curso tem duração de seis anos e o ingresso ocorre mediante a 

aprovação do aluno na prova do vestibular, que ocorre anualmente. A maioria dos 

alunos (99%) é procedente de outros municípios (LIMA et al., 2006). 

A Faculdade de Medicina de Botucatu se localiza na cidade de Botucatu 

situada no interior do estado de São Paulo, a cerca de 235 km de distância da capital. 

O município tem uma população estimada de 120.800 habitantes (IBGE, 2007).  
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Casuística 

Consistiu de alunos matriculados do primeiro ao sexto ano do curso de 

medicina, nos anos de 2002 e 2006, presentes na sala de aula, no dia da aplicação do 

instrumento e que consentiram em participar da pesquisa, assinando um termo de 

consentimento. Para este estudo, foram selecionados apenas os sujeitos que se 

encontravam matriculados em 2002 no primeiro e segundo anos do curso de medicina 

e aqueles que se encontravam matriculados no quinto e sexto anos no ano de 2006, 

que responderam ao questionário nestes dois levantamentos, respectivamente. 

 

Procedimentos 

Nos dois levantamentos, os procedimentos foram semelhantes. A aplicação 

dos instrumentos ocorreu em data previamente agendada com os professores, antes 

do início das atividades ou no intervalo destas, tendo sido escolhidas aulas e 

disciplinas que apresentavam menores índices de faltas dos alunos. Previamente ao 

início da pesquisa, o questionário foi aplicado a um grupo de seis alunos, com o 

objetivo de estimar o tempo necessário para a resposta e avaliar a compreensão 

destes em relação às questões ou a existência de falhas no instrumento utilizado. 

Em ambas as coletas foi utilizado um questionário auto-aplicável, anônimo, 

e que manteve uma série de questões em comum: dados sócio-econômicos (sexo, 

idade, renda, mesada, entre outros), informações sobre o curso (desempenho, faltas, 

satisfação, perspectivas e outros), rede de apoio (confidentes, amigos e outros), 

perguntas relativas à adaptação à cidade e o Self Reporting Questionnaire, descrito 

abaixo (anexos em CDrom).  
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Self Reporting Questionnaire (SRQ) 

O SRQ foi utilizado nos dois momentos da coleta para avaliar o 

sofrimento mental dos alunos de medicina. Trata-se de um instrumento desenvolvido 

pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1994), traduzido para o português e 

validado no Brasil (MARI & WILLIANS, 1986). Tem sido amplamente utilizado em 

estudos populacionais (LUDERMIR, 2000; LIMA et al., 1999) e em estudos com 

alunos de Medicina (HIDALGO et al., 2001; VOLCAN et al., 2003; LIMA et al., 2006). 

Possui 20 questões com respostas do tipo sim/não, relacionadas ao mês anterior ao 

preenchimento, sendo que o ponto de corte utilizado para discriminar “caso” e “não-

caso” é 7/8 para mulheres e 5/6 para homens (MARI & WILLIANS, 1986). Dada a 

alta sensibilidade (83%) e especificidade (80%), pesquisadores consideram os 

sujeitos com pontuação acima do ponto de corte como portadores de Transtorno 

Mental Comum (TMC). Como já mencionado na introdução, TMC pode ser definido 

como a manifestação de uma série de sintomas que embora não impliquem em 

diagnóstico psiquiátrico como os sistemas classificatórios em uso estabelecem, 

representam um sofrimento relevante e potencialmente incapacitante para o 

indivíduo (HARDING et al., 1980).  

 

Análise estatística 

Os dados obtidos se encontravam armazenados em planilhas eletrônicas. 

Foi construída uma nova planilha extraindo-se do banco de dados original apenas os 

sujeitos matriculados nos anos de interesse para este estudo. Foi utilizado o 

programa STATA 10.0 (STATA CORP, 2007) para as análises. Inicialmente foi feita 

uma análise descritiva, comparando-se os dois momentos (2002 e 2006). Como as 

duas amostras são compostas em sua grande maioria pelos mesmos sujeitos em 
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dois momentos diferentes do curso, não puderam ser consideradas independentes, 

inviabilizando a utilização dos testes usuais, como por exemplo o teste do Qui 

Quadrado. Assim, para a análise descritiva e comparação das proporções das 

variáveis nos dois momentos foi utilizado modelo linear generalizado misto 

(VERBEKE & MOLENBERGHS, 2000), adotando-se o nível de significância 

estatístico de p≤0,05, para rejeição da hipótese de nulidade. O modelo linear 

generalizado misto permite levar em conta a variabilidade dentro dos grupos 

(VERBEKE & MOLENBERGHS, 2003). Não foi possível optar por modelos 

usualmente aplicados nos estudos longitudinais em função de não termos como 

identificar e parear os sujeitos nos dois momentos. A presença de TMC foi 

considerada a variável dependente. Para a análise da presença de TMC dentro de 

cada um dos levantamentos foi utilizado o teste do Qui-quadrado, adotando-se o 

nível de significância estatístico de p ≤ 0,05, para rejeição da hipótese de nulidade. 

Para a análise multivariada, ainda dentro de cada um dos grupos, foi realizada 

regressão logística tipo stepwise-backward incluindo-se nos modelos as variáveis 

com p ≤ 0,25 (HOSMER & LEMESHOW, 1989), para controle de eventual confusão 

negativa. Para a análise multivariada com o conjunto dos dois levantamentos, foi 

realizada regressão logística tipo stepwise-backward, realizada dentro do modelo 

linear generalizado misto.  

Os conjuntos das variáveis sócio-demográficas, relativas a apoio 

percebido, religião, relacionamento com os pais, adaptação à cidade e relacionadas 

ao curso foram consideradas as variáveis de exposição (quadro 2).  
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Considerações éticas 

Os dados que foram analisados neste estudo são referentes aos 

levantamentos realizados em 2002 e 2006, aprovados no Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina de Botucatu, em abril de 2002 e em junho de 2006, 

respectivamente. Este estudo, por representar uma análise distinta dos dados dos 

levantamentos previamente realizados também foi submetido ao Comitê de Ética, 

tendo sido aprovado em 14 de fevereiro de 2011 (Protocolo CEP 3776-2011). As 

cópias das aprovações encontram-se em anexo (anexo1). 

 
Quadro 2 – Variáveis selecionadas para o presente estudo. 
 

Variável Categorias ou unidade de medida 
Número da 

questão 
2002 2006 

Sexo Masculino  4 4 Feminino 

Estado civil Solteiro 5 5 Casado 

Arranjo de moradia 

Pais  

7 6 Companheiro/namorado 
Amigos  
Outros  

Local de residência 

Quitinete  

8 7 República com até 2 amigos  
República com 3 amigos ou mais  
Outros arranjos 

Trabalho remunerado Não  12 12 Sim  

Recebimento de bolsa 

Não recebe bolsa 

13 13 Monitoria  
FAPESP/CNPq 
PAE 

Escolaridade do pai 

1º grau incompleto 

14 14 
1º grau completo 
2º grau incompleto 
2º grau completo ou superior incompleto 
superior completo 

Escolaridade da mãe 

1º grau incompleto 

15 15 
1º grau completo 
2º grau incompleto 
2º grau completo ou superior incompleto 
superior completo 

Suficiência da mesada 

Não é 

27 18 É,completa com trabalho 
É, sobra para lazer 
É, não sobra para lazer 
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Continuação do Quadro 2 – Variáveis selecionadas para o presente estudo. 
 
Tem religião Não  10 9 Sim  

Frequência ao culto 

Não tenho 

10 10 Não frequento, mas tenho 
Menos que semanal 
Semanal ou mais 

Qual a religião 

não tem 

11 9 
católica 
espírita  
evangélica/protestante 
outras 

Freqüência de visita à 
família 

Moro com eles  

9 8 
semanal 
quinzenal 
mensal 
>2-3 meses 

Relacionamento dos pais Vivem juntos, bom relacionamento 28 19 
Vivem juntos, relacionamento regular ou ruim 
Vivem separados, bom relacionamento 
Vivem separados, relacionamento regular ou ruim 
Pai ou mãe falecidos 

Pratica de lazer na 
freqüência que gostaria 

Sim 34 21 
Não  

Dificuldade de fazer 
amigos  

Não  36 22 
Sim 

Sentir-se rejeitado pelos 
amigos 

Não  37 23 
Sim  

Adaptação a Botucatu Sim 40 24 
Não  

Satisfação com escolha 
profissional 

Sim 41 25 
Não  

Pensar em abandonar o 
curso 

Não 42 27 
Sim  

Anos de cursinho pré-
vestibular 

1 ano 45 26 
2 anos 
3 anos 
4 ou mais anos 

Desempenho acadêmico  Bom/ótimo  43 29 
regular 
Ruim/péssimo  

Perspectivas para o futuro Não vou me realizar profissional ou financeiramente 44 30 
Não vou me realizar profissionalmente, mas as 
perspectivas financeiras são boas 
Vou me realizar profissionalmente e dinheiro não 
importa 
Vou me realizar profissionalmente e as perspectivas 
financeiras são boas 

Procura por atendimento 
psicológico ou psiquiátrico 

Não  66 70 
Sim 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RReessuullttaaddooss  
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4 RESULTADOS 

 

A taxa de resposta variou de 83% (150 alunos) em 2002 a 74,4% (134 

alunos) em 2006.  

Na tabela 1, observa-se os dados sócio-demográficos dos estudantes que 

participaram dos inquéritos de 2002 e 2006.  

Considerando-se os dois momentos do estudo, nota-se que não houve 

diferença em relação ao sexo (p=0,11). Em relação ao estado civil, a maioria 

permaneceu solteira (p=0,30), apesar do número de alunos casados ter aumentado 

de dois para quatro alunos. Considerando-se as pessoas com as quais moravam, 

quase 90% dos alunos se mantiveram morando com amigos ou sozinhos, sem 

diferenças significativas de um período para outro (p=0,08), com uma minoria 

morando com familiares, namorado, companheiro ou outras pessoas. Em relação ao 

local de residência, houve um aumento do número de alunos que passaram a morar 

em repúblicas com mais de três estudantes e que passaram a morar em quitinetes 

(p=0,007). O trabalho remunerado foi uma atividade referida em ambos os 

momentos por somente 5% dos alunos, aproximadamente (p=0,66). Ocorreu um 

aumento significativo de alunos que conseguiram bolsas: de 5,4% para 27,5%, 

sendo a maioria financiada pela FAPESP ou CNPq (p<0,001). Em relação à 

mesada, a maioria dos estudantes referiu que esta era suficiente e sobrava dinheiro 

para o lazer (aproximadamente 60%), sem alteração significativa de um período 

para outro (p=0,10). 
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Tabela 1 – Características sócio-demográficas dos estudantes de medicina da 
Faculdade de Medicina de Botucatu- UNESP, segundo ano de inquérito. 
 

 2002 
n=150 

2006 
n=134 

 

 n % n % p1 
Sexo       

Masculino 52 34,7 59 44,0 0,11 
Feminino 98 65,3 75 56,0  

Estado civil        
Solteiro 148 98,7 130 97,0 0,30 
Casado 2 1,3 4 3,0  

Mora com2       
Pais 6 4,1 9 6,8 0,08 
Companheiro/namorado 2 1,4 4 3,0  
Amigos 103 69,6 78 58,7  
Sozinho 33 22,2 41 30,8  
Outros 4 2,7 1 0,7  

Local de residência3      
Quitinete 30 21,4 45 34,1 0,007 
República (com 2 amigos) 39 27,9 24 18,2  
República (com 3 amigos ou mais) 51 36,4 55 41,7  
Outros  20 14,3 8 6,0  

Trabalho pago       
Não  141 94,0 128 95,5 0,66 
Sim 9 6,0 6 4,5  

Bolsa Estudo4       
Sem bolsa 141 94,6 99 73,8 <0,001 
Monitoria 3 2,0 6 4,5  
FAPESP/CNPQ 2 1,4 27 20,2  
PAE 3 2,0 2 1,5  

Suficiência mesada5      
Não é 11 7,4 6 4,5 0,10 
É complementada com trabalho 8 5,4 18 13,4  
É suficiente e sobra para lazer 93 62,9 80 59,7  
É suficiente mas não sobra para lazer 36 24,3 30 22,4  

1Teste da razão de verossimilhança 2Sem informação de 3 sujeitos 3Sem informação de 12 sujeitos 
4Sem informação de 1 sujeito 5Sem informação de 2 sujeitos 
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Na tabela 2, estão destacadas as variáveis relacionadas à religião dos 

estudantes, segundo o momento do inquérito.  

De um período para outro, observou-se uma diminuição dos estudantes 

que afirmavam ter religião (p=0,003) e da freqüência ao culto (p<0,001). A religião 

dos alunos não se alterou significativamente (p= 0,18), sendo que 50 % dos alunos 

permaneceram católicos, um quarto da amostra declarou seguir outras religiões e 

houve um discreto aumento dos alunos que não seguiam nenhuma religião.  

 

Tabela 2 – Variáveis relacionadas à religião dos estudantes de medicina da 
Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, segundo ano de inquérito. 
 

 2002 
n=150 

2006 
n=134 

 

 n % n % p1 
Religião2       

Não 24 16,0 40 30,3 0,003 
Sim 126 84,0 92 69,7  

Freqüência a culto3       
Não tenho, não freqüento  24 16,0 33 24,8 <0,001 
Não freqüento, mas tenho 57 38,0 28 21,1  
Menos que semanal 42 28,0 60 45,1  
Semanal ou mais 27 18,0 12 9,0  

Qual religião2      
Não tenho 26 17,4 38 28,8 0,18 
Católica 86 57,3 64 48,5  
Espírita  21 14,0 18 13,6  
Evangélica/protestante 11 7,3 6 4,6  
Outras 6 4,0 6 4,5  

1Teste da razão de verossimilhança 2Sem informação de 2 sujeitos 3Sem informação de 1 sujeito 
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Na tabela 3, observam-se as variáveis relacionadas à família, amigos, 

lazer e adaptação à cidade. Os alunos diminuíram significativamente a freqüência de 

visita às famílias: de semanal para mensal ou num intervalo maior do que dois a três 

meses (p<0,001). Observou-se que a maioria dos pais dos alunos (mais de 70%) 

vivem juntos, tendo boa relação (p=0,78). Observou-se que mais de 80% dos 

estudantes referem pais e mães com alto nível de escolarização (p=0,62 e p=0,93, 

respectivamente). Verificou-se uma diminuição importante dos estudantes que 

estavam satisfeitos com o tempo que gastavam com suas atividades de lazer 

(p=0,002), comparando-se o início e o final do curso. Um quarto dos alunos 

continuou referindo dificuldades para fazer amizades (p=0,63) e sentimentos de 

rejeição pelos amigos (p=0,90) e um quinto da amostra se manteve não adaptado à 

cidade (p=0,86).  
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Tabela 3 – Variáveis relacionadas à família de origem, amigos, lazer e 
adaptação à cidade dos estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de 
Botucatu-UNESP, segundo ano de inquérito. 
 
 2002 

n=150 
2006 

n=134 
 

 n % n % p1 
Visitas à família       

Moro com eles  4 2,7 6 4,5 <0,001 
Semanal 61 40,7 21 15,7  
Quinzenal 58 38,7 39 29,1  
Mensal 13 8,6 40 29,8  
Cada 2 ou 3 meses 14 9,3 28 20,9  

Relação dos pais2       
Boa, vivem juntos 115 77,7 100 75,2 0,78 
Regular ou ruim, vivem juntos 15 10,1 12 9,0  
Boa, vivem separados 7 4,7 9 6,8  
Regular ou ruim vivem separados 6 4,1 7 5,2  
Pai ou mãe falecidos 5 3,4 5 3,8  

Escolaridade do pai       
1º grau incompleto 11 7,3 6 4,5 0,62 
1º grau completo 3 2,0 6 4,5  
2º grau incompleto 7 4,7 5 3,7  
2º grau comp/superior incomp 27 18,0 29 21,6  
Superior completo 102 68,0 88 65,7  

Escolaridade da mãe       
1º grau incompleto 6 4,0 3 2,2 0,93 
1º grau completo 7 4,7 8 6,0  
2º grau incompleto 12 8,0 10 7,5  
2º grau comp/superior incomp  32 21,3 27 20,1  
Superior completo 93 62,0 86 64,2  

Tem lazer na freqüência que gostaria3      

Sim 54 36,5 26 19,4 0,002 
Não  94 63,5 108 80,6  

Tem dificuldade fazer amigos      
Não  111 74,0 103 76,9 0,63 
Sim 39 26,0 31 23,1  

Sente-se rejeitado pelos amigos      
Não  118 78,7 105 78,4 0,90 
Sim 32 21,3 29 21,6  

Sente-se adaptado a Botucatu3      
Sim 119 80,4 109 81,3 0,86 
Não  29 19,6 25 18,7  

1Teste da razão de verossimilhança 2Sem informação de 3 sujeitos 3Sem informação de 2 sujeitos 
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Na tabela 4, observam-se as variáveis relacionadas ao curso e às 

perspectivas para o futuro no segundo ano do inquérito.  

Apesar de mais de 90% dos estudantes permanecerem satisfeitos com a 

escolha do curso (p=0,24), o número de alunos insatisfeitos aumentou de quatro 

para sete e aproximadamente 30% dos alunos referiu já ter pensado em abandonar 

o curso (p=0,29), porém uma minoria relatou continuar pensando (5%). Os anos de 

cursinho realizados também não mudaram de um período para outro (p=0,56), como 

esperado. No final do curso, a maioria dos alunos passou a considerar seu 

desempenho acadêmico bom ou ótimo (97%), diferentemente do início do curso, 

quando 37% da amostra considerava o seu desempenho regular, ruim ou péssimo 

(p<0,001). Em relação às perspectivas de futuro profissional, a maioria dos alunos 

se manteve acreditando que iria se realizar profissionalmente e financeiramente, no 

entanto, houve um discreto aumento dos alunos que passaram a achar que não se 

realizariam profissionalmente (p=0,02). 
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Tabela 4 – Variáveis relacionadas ao curso e perspectivas para o futuro dos 
estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, 
segundo ano de inquérito. 
 
 2002 

n=150 
2006 

n=134 
 

 n % n % p1 

Satisfação escolha2       

Sim 146 97,3 124 94,7 0,24 

Não  4 2,7 7 5,3  

Pensou abandonar curso3       

Não, nunca 103 69,1 86 64,2 0,29 

Sim, mas não penso mais 35 23,5 41 30,6  

Sim, ainda penso 11 7,4 7 5,2  

Anos cursinho       

nenhum 23 15,3 21 15,7 0,56 

1 ano 46 30,7 32 23,9  

2 anos 44 29,3 39 29,1  

3 anos 30 20,0 30 22,4  

4 ou mais anos 7 4,7 12 8,9  

Desempenho       

Bom ou ótimo  95 63,3 130 97,0 <0,001 

Regular 40 26,7 1 0,8  

Ruim ou péssimo  15 10,0 3 2,2  

Perspectivas futuro2      
Não vou me realizar profissional ou 
financeiramente 

1 0,7 3 2,3 0,02 

Não vou me realizar profissionalmente, 
mas as perspectivas financeiras são 
boas 

1 0,7 6 4,5  

Vou me realizar profissionalmente e 
dinheiro não importa 

44 29,7 22 16,5  

Vou me realizar profissionalmente e as 
perspectivas financeiras são boas 

102 68,9 102 76,7  

1Teste da razão de verossimilhança 2Sem informação de 3 sujeitos 3Sem informação de 1 sujeito 
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Na tabela 5, observa-se as prevalências de TMC e a procura por 

atendimento psicológico ou psiquiátrico, segundo ano de inquérito.  

A prevalência de TMC entre os alunos em 2002 foi de 37,3% (IC95% 

29,5% -45,1%) e em 2006, foi de 40,3% (IC95% 32,4-49,4%), não apresentando 

diferença estatisticamente significativa (p=0,54). A procura por atendimento 

psicológico ou psiquiátrico aumentou no final do curso, com aproximadamente 40% 

dos alunos tendo procurado (p<0,001), enquanto apenas 10% o haviam feito nos 

primeiros anos.  

Com relação ao local da procura por atendimento, na amostra de 2002, 

15 alunos procuraram o Serviço de Apoio Psicológico ao Estudante (SEAPES) da 

faculdade. Já em 2006, 33 alunos (24,6%) procuraram o SEAPES e 17 alunos 

(12,7%) procuraram outros serviços (dados não apresentados).  

 

Tabela 5 – Prevalência de Transtorno Mental Comum e procura por 
atendimento psicológico ou psiquiátrico entre estudantes da Faculdade de 
Medicina de Botucatu-UNESP, segundo ano de inquérito. 
 
 2002 

n=150 
2006 

n=134 
 

 n % n % p1 
Presença de Transtorno2 Mental Comum   

Não 94 62,7 78 59,1 0,54 
Sim  56 37,3 54 40,9  

Procura atendimento psicológico ou psiquiátrico    
Não 135 90,0 84 62,7 <0,001 
Sim  15 10,0 50 37,3  

1Teste da razão de verossimilhança 2Sem informação de 2 sujeitos 
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Em seguida, encontram-se os resultados referentes à análise univariada. 

Na tabela 6, observa-se a prevalência de TMC segundo variáveis sócio-

demográficas e ano do inquérito.  

Na análise univariada, observa-se que, em ambos os momentos da 

avaliação, a prevalência de TMC no sexo feminino foi maior, sendo 42,9% em 2002 

e 46,6% em 2006 (p=0,14), embora somente em 2002, essa diferença tenha se 

mostrado significativa do ponto de vista estatístico (p=0,05). Em relação a situação 

conjugal, não houve diferença estatística em relação à prevalência de TMC em 

solteiros e casados, em 2006 (p=0,71). Também não foi observada diferença, 

considerando-se as pessoas com as quais os alunos moravam (pais, namorados, 

companheiros, amigos ou sozinhos) (p=0,68 em 2002 e p=0,18 em 2006) e o local 

de residência (p=0,71 em 2002 e p=0,76 em 2006). Ter trabalho remunerado 

(p=0,33 em 2002 e p=0,22 em 2006) ter bolsa de iniciação científica (p=0,43 em 

2002 e p=0,50 em 2006) e considerar mesada suficiente (p=0,09 em 2002 e p=0,53 

em 2006) não se associaram com maior prevalência de TMC, em nenhum do dois 

momentos do inquérito. 

 

 

 



 

 

Tabela 6 – Análise univariada para presença de Transtorno Mental Comum em estudantes de medicina da 
Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, segundo características sócio-demográficas e ano de inquérito.  
 
 Presença de TMC em 2002 Presença de TMC em 2006 

 Não Sim  Não Sim  
 n % n % p1 n % n % p1 

Sexo2           
Masculino 38 73,1 14 26,9 0,05 39 66,1 20 33,9 0,14 
Feminino 56 57,1 42 42,9  39 53,4 34 46,6  

Estado Civil2           
Solteiro 92 62,2 56 37,8 ------ 76 59,4 52 40,6 0,71 
Casado  2 100,0 0 0  2 50,0 2 50,0  

Mora com quem3           
Pais  4 66,7 2 33,3 0,68 8 88,9 1 11,1 0,18 
Amigos  65 63,1 38 36,9  42 55,3 34 44,7  
Sozinho 19 57,6 14 42,4  26 63,4 15 36,6  
Outros 5 83,3 2 16,7  1 40,0 3 60,0  

Local de residência4            
Quitinete 17 56,7 13 43,3 0,71 27 61,4 17 38,6 0,76 
República com 2 amigos 22 56,4 17 43,6  13 56,5 10 43,5  
República com 3 ou mais amigos 34 66,7 17 33,3  31 56,4 24 43,6  
Outros  13 65,0 7 35,0  6 75,0 2 25,0  

Trabalho pago2           
Não  87 61,7 54 38,3 0,33 73 57,9 53 42,1 0,22 
Sim 7 77,8 2 22,2  5 83,3 1 16,7  

Bolsa5           
Não  90 68,8 51 36,2 0,43 59 60,8 38 39,1 0,50 
Sim 4 50,0 4 50,0  19 54,3 16 45,7  

Suficiência da mesada6            
Não é suficiente 5 45,5 6 54,5 0,09 3 60,0 2 40,0 0,53 
É complementada com trabalhão 7 87,5 1 12,5  10 55,6 8 44,4  
É suficiente e sobre para lazer 62 66,7 31 33,3  51 63,8 29 36,2  
É suficiente e não sobra para lazer 18 50,0 18 50,0  14 48,3 15 51,7  

1Teste do Qui-quadrado 2Sem informação de 2 sujeitos 3Sem informação de 5 sujeitos 4Sem informação de 14 sujeitos 5Sem informação de 3 
sujeitos 6Sem informação de 4 sujeitos 
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Na tabela 7, observa-se a prevalência de TMC segundo as variáveis 

relacionadas à religião e por ano de inquérito.  

Embora, tenha se observado maior prevalência de TMC em alunos sem 

religião (41,7% em 2002 e 50% em 2006), essa diferença não foi significativa 

(p=0,63 em 2002 e p=0,18 em 2006). A freqüência ao culto (p=0,50 em 2002 e 

p=0,73 em 2006) e a religião (p=0,72 em 2002 e p=0,39 em 2006) que seguiam 

também não foram fatores que estiveram associados à TMC.  

 



 

 

Tabela 7 – Análise univariada para presença de Transtorno Mental Comum em estudantes de medicina da 
Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, segundo variáveis relacionadas à religião e ano de inquérito. 
 
 Presença de TMC em 2002 Presença de TMC em 2006 

 Não Sim  Não Sim  
 n % n % p1 n % n % p1 

Religião2           
Não tenho 14 58,3 10 41,7 0,63 20 50,0 20 50,0 0,18 
Tenho 80 63,5 46 36,5  57 62,6 34 37,4  

Freqüência culto3            
Não tenho 14 58,3 10 41,7 0,50 18 54,5 15 45,5 0,73 
Não freqüento mas  tenho 38 66,7 19 33,3  19 67,9 9 32,1  
Menos do que  semanal 23 54,8 19 45,2  35 58,3 25 41,7  
Semanal ou mais 19 70,4 8 29,6  6 54,5 5 45,5  

Qual religião2            
Não tenho 16 61,5 10 38,5 0,72 19 50,0 19 50,0 0,39 
Católico 53 61,3 33 38,7  38 59,4 26 40,6  
Espírita  12 57,1 9 42,9  12 66,7 6 33,3  
Evangélico /protestante 9 81,8 2 18,2  4 80,0 1 20,0  
Outros 4 66,7 2 33,3  5 83,3 1 16,7  

1 Teste Qui-quadrado 2Sem informação de 3 sujeitos 3Sem informação de 2 sujeitos 
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Na tabela 8, observa-se a prevalência de TMC e variáveis relacionadas à 

família, amigos, lazer e adaptação à cidade, verificando-se que não houve 

diferenças em relação à: freqüência de visitas às famílias (p=0,81 em 2002 e p=0,38 

em 2006), relação dos pais (p=0,15 em 2002 e p=0,78 em 2006), nível de 

escolaridade do pai (p=0,30 em 2002 e p=0,56 em 2006) e nível de escolaridade da 

mãe (p=0,30 em 2002 e p=0,75 em 2006), em nenhum dos momentos da obtenção 

dos dados. Os alunos que não realizavam atividades de lazer na freqüência que 

gostariam apresentaram maior prevalência de TMC significativamente em 2006 

(p<0,001). A dificuldade de fazer amigos (p=0,011 em 2002 e p=0,002 em 2006) e 

sentimentos de rejeição pelos amigos (p<0,001 em 2002 e p<0,009 em 2006) foram 

fatores que estiveram consistentemente associados a TMC em 2002 e 2006. A 

adaptação à cidade também foi um fator associado à TMC em ambos os anos, 

observando-se maior associação em 2006 (p<0,001). 

 



 

 

Tabela 8 – Análise univariada para presença de Transtorno Mental Comum em estudantes de medicina da 
Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, segundo variáveis relacionadas à família de origem, amigos, lazer e 
adaptação em estudantes e ano de inquérito. 
 Presença de TMC em 2002 Presença de TMC em 2006 

 Não Sim  Não Sim  
 n % n % p1 n % n % p1 

Visitas a família2,3           
Semanal 39 63,9 22 3,1 0,81 14 66,7 7 33,3 0,38 
Quinzenal 36 62,1 22 37,9  24 64,9 13 35,1  
Mensal  8 61,5 5 38,5  22 55,0 18 45,  
Cada 2 ou 3 meses 7 50,0 7 50,0  13 46,4 15 53,6  

Relação dos pais4           
Boa, vivem juntos 76 66,1 39 33,9 0,15 59 60,2 39 39,8 0,78 
Regular ou ruim, vivem juntos 11 73,3 4 26,7  7 58,3 5 41,7  
Boa, vivem separados 3 42,9 4 57,1  6 66,7 3 33,3  
Regular ou ruim vivem separados 3 50,0 3 50,0  3 42,9 4 57,1  
Pai ou mãe falecidos 1 20,0 4 80,0  2 40,0 3 60,0  

Escolaridade do pai5            
Até 1º grau incompleto 12 85,7 2 14,3 0,30 8 72,7 3 27,3 0,56 
Até 2º grau incompleto 4 57,1 3 42,9  4 80,0 1 20,0  
2º grau comp/superior incompleto 17 63,0 10 37,0  17 58,6 12 41,4  
Superior completo 61 59,8 41 40,2  49 56,3 38 43,7  

Escolaridade da mãe5           
Até 1º grau incompleto 11 84,6 2 15,4 0,30 5 50,0 5 50,0 0,75 
Até 2º grau incompleto 6 50,0 6 50,0  7 70,0 3 30,0  
2º grau comp/superior incompleto 19 59,4 13 40,6  14 53,8 12 46,2  
Superior completo 58 62,4 35 37,6  52 60,5 34 39,5  

Tem lazer na freqüência que gostaria6           
Sim 39 72,2 15 27,8 0,06 24 92,3 2 7,7 <0,001 
Não  53 56,4 41 43,6  54 50,9 52 49,1  

Tem dificuldade fazer amigos5           
Não  76 68,5 35 31,5 0,011 67 66,3 34 33,7 0,002 
Sim 18 46,2 21 53,8  11 35,5 20 64,5  

Sente-se rejeitado pelos amigos5           
Não  84 71,2 34 28,8 <0,001 67 65,1 36 34,9 0,009 
Sim 10 31,2 22 68,8  11 37,9 18 62,1  

Sente-se adaptado a Botucatu6           
Sim 80 67,2 39 32,8 0,06 75 70,1 32 29,9 <0,001 
Não  14 48,3 15 51,7  3 12,0 22 88,0  

1Teste do Qui-quadrado 2Excluídos os sujeitos que residem com seus familiares 3Sem informação de 12 sujeitos  
4Sem informação de 5 sujeitos 5Sem informação de 2 sujeitos 6Sem informação de 4 sujeitos 
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Na tabela 9, observa-se a presença de TMC segundo variáveis 

relacionadas ao curso e a perspectivas futuras, segundo o ano de inquérito.  

A satisfação da escolha profissional não teve associação significativa com 

a presença de TMC, em nenhum dos anos de inquérito (p=0,60 em 2002 e p=0,89 

em 2006), assim como o pensamento de abandonar o curso (p=0,10 em 2006), os 

anos de cursinho realizados (p=0,12 em 2002 e p=0,12 em 2006), a auto-avaliação 

de desempenho acadêmico (p=0,22 em 2002 e p=0,51 em 2006) e as perspectivas 

futuras profissionais (p=0,51 em 2006) não se associaram significativamente à 

presença de TMC.  



 

 

Tabela 9 – Análise univariada para presença de Transtorno Mental Comum em estudantes de medicina da Faculdade de 
Medicina de Botucatu-UNESP, segundo variáveis relacionadas ao curso e perspectivas para o futuro e ano de inquérito. 
 
 Presença de TMC em 2002 Presença de TMC em 2006 
 Não Sim  Não Sim  
 n % n % p1 n % n % p1 
Satisfação com a escolha2           

Sim 92 63,0 54 37,0 0,60 73 59,8 49 40,2 0,89 
Não  2 50,0 2 50,0  4 57,1 3 42,9  

Pensou em abandonar o curso3           
Não, nunca 73 70,87 30 29,13 ------- 56 65,9 29 34,1 0,10 
Sim, mas não penso mais 21 60,0 14 40,0  19 47,5 21 52,5  
Sim, ainda penso 0 0 11 100,0  3 42,9 4 57,1  

Anos de cursinho4           
Nenhum  13 56,5 10 43,5 0,12 11 52,4 10 47,6 0,12 
1 27 58,7 19 41,3  21 67,7 10 32,3  
2 24 54,5 20 45,5  21 53,8 18 46,2  
3 24 80,0 6 20,0  21 72,4 8 27,6  
4 ou mais  6 85,7 1 14,3  4 33,3 8 66,7  

Desempenho bom ou ótimo4           
Sim 63 66,3 32 33,7 0,22 75 58,6 53 41,4 0,51 
Não  31 56,4 24 43,6  3 75,0 1 25,0  

Perspectivas de futuro2           
Não vou me realizar profissional ou 
financeiramente 0 0,0 1 100,0 -------- 2 66,7 1 33,3 0,51 

Não vou me realizar profissionalmente, mas 
as perspectivas financeiras são boas 0 0,0 1 100,0  2 33,3 4 66,7  

Vou me realizar profissionalmente e 
dinheiro não importa 30 68,2 14 31,8  11 52,4 10 47,6  

Vou me realizar profissionalmente e as 
perspectivas financeiras são boas 63 61,8 39 38,2  62 61,4 39 38,6  

1Teste do Qui-quadrado  2Sem informação de 5 sujeitos 3Sem informação de 3 sujeitos 4Sem informação de 2 sujeitos  
 



 Resultados 76 

Érica Vasques Trench 
 

Na tabela 10, observa-se o modelo final de regressão logística para 

presença de TMC entre os alunos do levantamento de 2002. Permaneceram no 

modelo final as variáveis: ter lazer na freqüência que gostaria (OR=2,65), sentir-se 

rejeitado pelos amigos (OR= 4,97) e pensar em abandonar o curso (OR=3,15). A 

variável sexo não se mostrou significativa (p=0,23), mas foi mantida para ajuste do 

modelo segundo essa variável.  

 

Tabela 10 – Modelo Final de Regressão Logística para presença de Transtorno 
mental Comum em estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de 
Botucatu-UNESP, matriculados no ano de 2002  (n=150). 
 
 OR 

BRUTO 
IC 95% OR 

AJUSTADO 
IC95% p1 

Sexo      0,23 
Masculino  1     
Feminino   2,03 0,98-4,23 1,67 0,72-3,84  

Tem lazer na freqüência que gostaria 0,02 
Sim 1     
Não  2,01 0,98-4,14 2,65 1,14-6,15  

Sente-se rejeitado pelos amigos 0,001 
Não  1     
Sim 5,43 2,33-12,68 4,97 1,96-12,58  

Pensou em abandonar o curso 0,005 
Não  1     
Sim 2,90 1,41-5,95 3,15 1,41-7,03  

1Teste de Wald  
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Na tabela 11, observa-se o modelo final de regressão logística para a 

presença de TMC entre os alunos do levantamento de 2006. Nesse ano, também 

permaneceram as variáveis: ter lazer na freqüência que gostaria (OR=10,16), sente-

se rejeitado pelos amigos (OR=2,88) e pensou em abandonar o curso (OR=2,80). A 

variável sexo não se mostrou significativa (p=0,23), mas também foi mantida para 

ajuste do modelo segundo essa variável.  

 

Tabela 11 – Modelo Final de Regressão Logística para presença de Transtorno 
mental Comum em estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de 
Botucatu-UNESP, matriculados no ano de 2006  (n=134). 
 
 OR IC 95% OR  

AJUSTADO 
IC95% p1 

Sexo      0,14 

Masculino  1     
Feminino   1,70 0,84-3,45 1,87 0,82-4,24  

Tem lazer na freqüência que gostaria 0,003 
Sim 1     
Não  11,55 2,60-51,37 10,16 2,23-46,4  

Sente-se rejeitado pelos amigos 0,03 
Não  1     
Sim 3,04 1,30-7,14 2,88 1,11-7,49  

Pensou em abandonar o curso 0,02 
Não  1     
Sim 2,19 1,06-4,54 2,80 1,20-6,56  

1Teste da Wald 
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Por fim, na tabela 12, encontra-se o modelo final de regressão logística 

para presença de TMC entre o conjunto de alunos, incluindo-se os dois momentos 

do inquérito. Observa-se que além das variáveis: ter lazer na freqüência que gostaria 

(OR=3,88), sente-se rejeitado pelos amigos (OR=4,31) e pensou em abandonar o 

curso (OR=2,87), a variável estar adaptado à cidade (OR=5,03) também 

permaneceu significativa. A variável sexo também foi mantida para ajuste do 

modelo.  

 

Tabela 12 – Modelo Final de Regressão Logística para presença de Transtorno 
mental Comum em estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de 
Botucatu-UNESP, matriculados nos primeiros anos do curso em 2002 e no 
internato em 2006 (n=284). 
 
 OR IC 95% OR  

AJUSTADO 
IC95% p1 

Sexo      0,07 
Masculino  1     
Feminino 1,81 1,09-2,30 1,75 0,95-3,21  

Tem lazer na freqüência que gostaria <0,001 
Sim 1     
Não  3,22 1,76-5,89 3,88 1,90-7,92  

Sente-se rejeitado pelos amigos <0,001 
Não  1     
Sim 4,10 2,26-7,48 4,31 2,18-8,55  

Pensou em abandonar o curso 0,001 
Não  1     
Sim 2,54 1,53-4,24 2,87 1,56-5,28  

Está adaptado à cidade <0,001 
Sim 1     
Não  4,75 2,51-9,00 5,03 2,45-10,30  

1Teste da razão de verossimilhança 
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5 DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo, observou-se que a presença de TMC esteve associada a: 

não ter lazer na freqüência desejada, sentir-se rejeitado pelos amigos e pensar em 

abandonar o curso em todos os modelos construídos para a análise, tanto no início 

do curso (2002), quanto no final do curso (2006). Não estar adaptado à cidade de 

Botucatu associou-se a TMC apenas quando analisado o conjunto dos alunos nos 

dois momentos.  

Antes de analisar os resultados, é importante destacar as limitações 

desse estudo. A primeira seria o fato de que esse é do tipo corte transversal, o que 

impossibilita atribuir direção de causalidade, já que a o desfecho está sendo medido 

ao mesmo tempo que as variáveis de exposição, portanto só se pode falar em 

presença ou não de associação. 

A outra limitação possível é o viés de seleção, já que os sujeitos que não 

responderam o questionário poderiam ser diferentes dos que responderam em 

diversos aspectos, inclusive a presença de TMC. No entanto, a taxa de resposta foi 

elevada e mesmo que todos os sujeitos ausentes não pontuassem para TMC, ainda 

assim a prevalência seria significativa, se comparada a estudos populacionais, como 

discutido a seguir.  

Outro possível viés está relacionado à resposta. No entanto, para 

minimizar essa possibilidade, o questionário utilizado foi auto-aplicável. Dessa 

forma, não houve a interferência dos entrevistadores, o que poderia causar algum 

constrangimento e interferência na respostas dos entrevistados. 

Nesse estudo, a prevalência de TMC entre os alunos de medicina se 

manteve estável, não havendo diferença estatística, considerando-se os dois 
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momentos da coleta: 37,3% em 2002 e 40,3% em 2006. Deve-se destacar que 

apesar da prevalência não ter mudado, não se pode afirmar que foram os mesmos 

sujeitos que apresentaram TMC em ambos os momentos, já que, como mencionado 

acima, não foi possível identificá-los. 

Comparando-se as prevalências de TMC entre os estudantes de medicina 

com estudos populacionais realizados que utilizaram o mesmo instrumento, observa-

se que a prevalência encontrada nesse estudo é elevada. Em estudo conduzido na 

região metropolitana de São Paulo, Moraes Jr (2010) estimou a prevalência de TMC 

de 22,4% nesta população e concluiu que o sofrimento psíquico se associou a baixa 

escolaridade e a auto-avaliação ruim de saúde. Podemos então supor que, se fosse 

possível comparar os estudantes da presente pesquisa com os sujeitos da mesma 

faixa etária e condição socioeconômica, a prevalência de TMC seria ainda menor na 

população geral, o que só ressalta a magnitude do TMC entre os graduandos desta 

pesquisa.  

No que diz respeito a outras populações de estudantes de medicina, os 

resultados foram semelhantes aos encontrados por Costa et al. (2009) de 40% em 

estudantes da Universidade do Sergipe e por Fiorotti et al. (2010) de 37,1% em 

estudantes do Espírito Santo, que usaram o mesmo instrumento.  

No entanto, as prevalências de TMC encontradas nesse estudo são 

maiores do que a encontrada por outros autores, tais como: 22,19% em estudantes 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (HIDALGO et al., 2001), 18,5% em 

estudantes da Universidade Católica de Pelotas (VOLCAN et al., 2003) e 29,6% em 

estudantes da Universidade Federal de Goiás (AMARAL et al., 2007).  

Nesse estudo, observou-se que TMC esteve consistente e 

independentemente associado às variáveis sentir-se rejeitado pelos amigos e não 
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estar adaptado à cidade no início e no final do curso, o que sugere uma interferência 

da rede de apoio social nesta prevalência. Sabe-se que o grupo tem um papel de 

fundamental importância para os jovens nesse momento da vida, já que este o ajuda 

a lidar com os sentimentos de vazio e insegurança e constitui num meio que o ajuda 

em seu processo de individualização (KNOBEL, 1981). Dessa forma, podemos 

imaginar as conseqüências devastadoras para a saúde mental de um jovem que não 

se sente incluído por seus pares, que se sente justamente excluído e rejeitado pelos 

amigos. Neves e Dalgalarrondo (2007) também constataram que ter pior relação 

com os amigos esteve associado à presença de transtorno mental, utilizando o 

instrumento MINI, ao estudar uma população de estudantes universitários de 

diversas áreas, incluindo os de medicina.  

Ao discutir a adolescência, Calligaris (2010) afirma que a imagem que 

construímos de nós mesmos, depende muito do olhar do outro, ou seja, vejo em 

mim o que imagino que os outros vejam. Assim, os sentimentos de baixa auto-

estima e as crises de depressão são comuns nesse período da vida, pois o espelho 

(GRIFO NOSSO) do adolescente geralmente é vazio: não se sente amado como a 

criança que já foi e ainda não é reconhecido como adulto. Portanto, a insegurança é 

um traço próprio da adolescência e constituir comunidades, como grupos, nos quais 

compartilham escolhas, é uma maneira de receber reconhecimento de seus pares, 

já que ainda não são reconhecidos como adultos e pelos adultos (CALLIGARIS, 

2010). Não ser reconhecido/querido pelo grupo pode trazer os sentimentos de 

desamparo citados por Firth (1986) como potencialmente causadores de estresse.  

No curso de medicina, esses sentimentos de insegurança podem se 

intensificar, pois, como já mencionado, os grupos tendem a se desfazer em 

subgrupos ao longo do curso, por exigências acadêmicas, reagrupando-os em 
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grupos menores. Este rearranjo de grupos pode ainda ser um efeito colateral das 

disputas por prestígio e vantagens acadêmicas, entre estes estudantes, altamente 

competitivos (CASSORLA, 2007). Ou seja, é compreensível que os alunos que se 

sentem rejeitado pelos amigos apresentem maior prevalência de sofrimento mental, 

pois além de não ter apoio desses, têm que lidar com a competição entre os pares 

durante o curso de medicina.  

Outra variável que se mostrou fortemente associada a TMC, nos dois 

momentos da coleta, foi pensar em abandonar o curso. Esse fator pode estar 

relacionado à questão levantada por Casseb (2007) que afirma que se a escolha 

profissional é imatura, servindo para um endeusamento pessoal ou para contentar 

figuras primárias, pode faltar motivação para se manter no curso ou mesmo na 

carreira médica que é trabalhosa e restritiva e, assim como em outras áreas, o 

reconhecimento não é automático.  

Em estudo realizado por Dyrbye et al. (2010), no qual foram colhidas 

informações de 2.248 alunos de escolas médicas americanas, os autores 

constataram que os alunos que apresentavam burn out tinham maior risco de pensar 

em largar o curso, independente da presença de sintomas depressivos. Pode-se 

suspeitar então que os alunos que apresentaram pensamentos de largar o curso, no 

presente estudo, também poderiam apresentar sintomas de burn out, cuja 

investigação não fez parte dos objetivos do presente estudo.  

Rezende et al. (2008) constataram que os alunos de medicina da 

Universidade Federal de Minas Gerais que apresentavam maior satisfação com o 

curso, tinham menos sintomas depressivos. Costa et al. (2010) também concluíram 

que não considerar o curso como fonte de prazer esteve associado a presença de 

TMC em estudantes de medicina da Universidade Federal de Sergipe. Assim, pode-
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se deduzir que estar apropriado do desejo pelo curso e pela carreira médica é um 

fator importante para a saúde mental dos alunos. Como se trata de um estudo 

transversal, não é possível identificar se o desejo de abandonar o curso é causa ou 

conseqüência de TMC. De qualquer modo, frente a alunos que expressem o desejo 

de abandonar o curso é importante avaliar a presença de sintomatologia mental que 

pode estar interferindo nesta decisão.  

Outro fator consistentemente associado a TMC no início e no final do 

curso foi não ter lazer na freqüência que gostaria, um achado também encontrado 

por outros autores. Em estudantes de medicina do Nepal, Sreeramareddy et al. 

(2007) concluíram que a falta de lazer foi um dos fatores associados à morbidade 

psíquica. Souza e Menezes (2005), ao estudarem a prevalência de distúrbios 

psicológicos em estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará, 

perceberam que a média de pontuação para o GHQ era menor no 4º semestre e que 

justamente neste período do curso o currículo é estruturado através do método de 

ensino PBL (Problem Based Learning), havendo mais tempo para os estudos e 

lazer, segundo os autores. Moro et al. (2005) também discutem que a falta de lazer 

poderia ser um dos fatores responsáveis pela elevada prevalência de sintomas 

depressivos nos alunos dos três primeiros anos do curso de medicina da 

Universidade da Região de Joinville. Rezende et al. (2008), do mesmo modo, 

constataram que a prática de atividades de lazer esteve relacionada negativamente 

com a prevalência de sintomas depressivos em estudantes de medicina da 

Universidade Federal de Uberlândia. Benevides-Pereira e Gonçalves (2009) 

constataram que a falta de tempo livre foi a maior dificuldade relatada pelos alunos 

da Universidade do Maringá em um estudo longitudinal realizado para avaliar 

transtornos emocionais e que o lazer era uma forma de aliviar as tensões do dia-a-
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dia. Nesse estudo, os autores também observaram que a prática de atividades 

físicas se associou positivamente com baixos níveis de estresse e burn out.  

Outro fator que esteve associado independentemente com TMC foi não 

estar adaptado à cidade. A provável explicação é que a cidade na qual se situa a 

Faculdade de Medicina de Botucatu está localizada no interior do estado de São 

Paulo e a maior parte dos alunos são provenientes de outras cidades, portanto, a 

maioria não mora com os pais e depende do apoio e da rede social da comunidade 

acadêmica. Portanto, seria de se esperar que os alunos que se sentem rejeitados 

pelos amigos, também não se sentissem adaptados à cidade.  

Apesar de diversos estudos nacionais com estudantes de medicina 

apontarem a variável ser do sexo feminino como sendo fator de risco para TMC 

(ALAMONDES & ARAÚJO, 2003; MORO et al., 2005; SOUZA & MENEZES, 2005; 

ALMEIDA et al., 2007; NEVES & DALGALARRONDO, 2007; AMARAL et al., 2008; 

BALDASSIN et al., 2008; REZENDE et al., 2008; CUNHA et al., 2009; ROH et al., 

2010), nesse estudo, isso só foi constatado na análise univariada referente ao 

inquérito de 2002 e após a regressão logística, esse fator não se manteve 

significante. É possível que as iniqüidades entre homens e mulheres cursando 

medicina sejam pequenas ou ainda que o tamanho amostral não tenha sido 

suficientemente grande para identificar estas diferenças.  

Nesse estudo também foi observada uma diminuição significativa de 

alunos que afirmavam ter religião e da freqüência ao culto, se comparado o início e o 

final do curso. Isso pode estar associado ao processo de adaptação dos estudantes 

à cidade, já que esse é observado concomitantemente à diminuição da freqüência 

de visitas às famílias. Assim, pode-se pensar que à medida que o jovem amadurece, 

os ideais parentais são deixados para trás e este vai construindo seus próprios 
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referenciais (PENOT, 1995), inclusive no que diz respeito à escolha da religião e em 

como praticar sua espiritualidade.  

Diversos fatores de risco para o desenvolvimento de transtorno mental 

relacionados ao ambiente acadêmico foram identificados em outras pesquisas, 

porém não foram avaliados nesse estudo, tais como: questões relacionadas aos 

métodos pedagógicos (MORO et al., 2005; SREERAMAREDDY et al., 2007; 

SILVAet al., 2009), à relação dos alunos com os docentes (SILVA et al., 2009; 

BENEVIDES-PEREIRA & GONÇALVES, 2009), à organização curricular (SOUZA & 

MENEZES, 2005; ZUARDI et al., 2008) à lida com questões como a doença e a 

morte (MORO et al., 2005; COSTA et al., 2010) às vivências e atividades realizadas 

em determinados cenários de ensino (AMARAL et al., 2008; COSTA et al., 2010), 

mas que devem ser consideradas importantes para o entendimento do impacto do 

curso de medicina, especificamente, na saúde mental dos alunos. Além disso, 

também não foram pesquisados fatores que podem estar associados ao 

relacionamento afetivo do indivíduo, que também podem ter influência em seu bem-

estar psíquico. 

Frente a constatação de que a prevalência de TMC em estudantes de 

medicina é elevada, uma primeira questão que se coloca é qual seria o papel das 

instituições de ensino em relação a este achado. Em outras palavras, a Faculdade 

de Medicina deveria se ocupar da saúde mental dos alunos? À partir do que a 

literatura apresenta, a resposta é sim. Um primeiro argumento favorável a que as 

instituições se ocupem da saúde mental de seus alunos é que parte do problema 

parece estar relacionado ao próprio curso. Silver e Glicken (1990, apud COSTA & 

PEREIRA, 2005) propuseram uma classificação para causas de estresse 

enfrentadas pelos estudantes de medicina, como sendo inevitáveis ou evitáveis. As 
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primeiras estariam relacionadas ao curso de medicina em si e se constituem em 

desafios que devem ser enfrentados necessariamente pelo estudante de medicina, 

tais como: rompimento de laços sociais, lida com dor, doença e morte, volume de 

conhecimento teórico a ser aprendido, dentre outros. Dentre as evitáveis, estariam 

incluídas questões pedagógicas e os, assim chamados, abusos. A organização 

curricular, concentração de provas em curtos períodos, falta de didática dos 

docentes, salas de aula sem conforto, são exemplos de fatores que poderiam ser 

modificados e estão ligadas a questões pedagógicas. Entre as formas de abuso, 

destacam-se: humilhações verbais, assédio sexual, atividades visando punição e 

não aprendizado, exposição do aluno à risco médico desnecessário por negligência. 

Dessa forma, é imperativo que sejam realizadas mudanças curriculares para 

diminuir as causas de estresse referentes ao curso que são evitáveis e para coibir os 

abusos. 

Uma segunda razão para as instituições de ensino se ocuparem da saúde 

mental de seus alunos é que parece haver graves conseqüências decorrentes do 

estresse e do abuso sofrido pelos estudantes de medicina. Em revisão sistemática 

realizada por Dyrbye et al. (2006a), discutiu-se que o sofrimento do aluno pode ter 

um impacto adverso em seu rendimento acadêmico e em seu desenvolvimento 

profissional, contribuindo para a desonestidade acadêmica e o abuso de 

substâncias. Constatou-se ainda que a deterioração das atitudes humanísticas, o 

aumento do cinismo e a piora da empatia podem estar associados a um aumento do 

sofrimento mental dos alunos. Isso pode afetar negativamente o cuidado e a 

segurança do paciente e a saúde física e mental dos médicos, levando piora do 

auto-cuidado e até ao suicídio. Haglund et al (2009) discutem que os abusos 

sofridos por alunos que se sentem humilhados por seus preceptores pode levar a 
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maior prevalência de sintomas depressivos e menos crescimento pessoal. 

Benevides-Pereira e Gonçalves (2009) também constataram aumento dos níveis de 

desumanização ao longo do curso associado a elevados níveis de estresse e burn 

out. Em outro estudo realizado, Dyrbye et al. (2006b) também corroboraram esses 

achados, constatando um aumento dos níveis desumanização associado a maior 

prevalência de burn out, ao longo do curso.  

Uma última razão para implicar as faculdades de medicina na saúde 

mental de seus estudantes é que rede de apoio mostra-se um importante fator 

associado a sofrimento mental. Trabalhar as dificuldades de relacionamento dos 

estudantes pode auxiliá-los no que diz respeito à sua saúde mental, mas pode 

também catalisar a habilidade de trabalhar em equipe: uma das habilidades 

apontadas pelas diretrizes curriculares como fundamentais na formação médica 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2003).  

A possibilidade de que a rede de apoio tenha um papel determinante na 

prevalência de TMC só faz aumentar o potencial impacto de programas de 

mentoring, como já existem em algumas faculdades no Brasil (BELLODI & 

MARTINS, 2005). Conforme sistematizado por Botti e Rego (2008), a partir da 

literatura: 

O mentor tem um papel que ultrapassa a orientação para estudo e para 
“aprender a aprender”, perseguindo não apenas os objetivos do curso, mas 
também assessorando o jovem na realização dos objetivos pessoais, 
investindo no desenvolvimento dos mais inexperientes e interessando-se 
por eles. Estabelece uma relação complexa e multifacetada com o jovem 
profissional, buscando o desenvolvimento interpessoal, psicossocial, 
educacional e profissional. É uma relação de troca e de reciprocidade, que 
se firma por meio de um plano de desenvolvimento pessoal e na qual o 
ganho não é apenas unilateral, pois o mentor também aprende e cresce 
com a maneira de o jovem encarar a vida (BOTI & REGO, 2008, p. 368). 
 

Assim, é imperativo que se pense em reformas curriculares de maneira 

que o currículo seja centrado no aluno, capacitando-o não só cognitivamente, mas 

também afetivamente, a lidar com as dificuldades profissionais. Dessa forma, 
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espera-se que se promova maior amadurecimento, maior participação e iniciativa, 

maior potencial para o trabalho em equipe, fortalecendo sua rede de apoio e 

promovendo um envolvimento maior do estudante pelo curso e responsabilizando-o 

mais pela sua formação, de modo que ele se sinta mais participante desse processo.  

Pesquisas futuras deveriam se aprofundar na identificação de fatores de 

risco relacionados ao próprio indivíduo e estressores relacionados ao curso, durante 

os seis anos de formação, idealmente através de estudos longitudinais, para que 

seja possível determinar a causalidade dos estressores. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A prevalência de TMC entre os alunos matriculados em 2002 e 2006 

foram, respectivamente, de: 37,3% (IC: 29,5 - 45,1) e 40,9% (32,9 - 49,3%), um valor 

relativamente elevado comparado com o encontrado em outros estudos.  

Os fatores associados a TMC no início e final do curso foram os mesmos: 

não ter lazer na freqüência que gostaria, sentir-se rejeitado pelos amigos, pensar em 

abandonar o curso e não estar adaptado à cidade. Observa-se que tais fatores estão 

relacionados à rede de apoio e à falta de tempo para lazer, aspectos esses 

intimamente ligados à promoção de saúde mental, tendo sido os mesmos 

consistentes nas duas avaliações.  

Isso sinaliza uma possível direção para as instituições preocupadas com 

a saúde mental dos alunos: fortalecer os serviços de apoio e atendimento, para 

prover cuidado aos alunos que estão em sofrimento e incentivar mudanças 

curriculares que permitam aos alunos mais tempo para o lazer e auto-cuidado, 

fortalecendo sua rede social, habilitando-os para o trabalho em grupo e promovendo 

mais saúde para todos, também nas escolas médicas. 
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8 ANEXOS 

 

Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo 2 – Justificativa de alteração do Título 
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