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1. RESUMO  

 A aprendizagem baseada em problemas (ABP) é o método didático que vem 

sendo implementado nas faculdades de medicina no Brasil, tomando posição de 

destaque na formação médica em relação a aprendizagem cognitiva, de 

pensamento crítico e na habilidade de resolver problemas. Estudos demonstram um 

grau de superioridade em relação ao método tradicional de ensino, porém o nível de 

estresse e, consequentemente, a vulnerabilidade para o burnout ainda não foram 

devidamente estudados nesse grupo. Esse trabalho tem por finalidade analisar o 

nível de qualidade de vida entre graduandos em medicina do método ABP, e 

relacionar a rotina do mesmo à vulnerabilidade ao burnout.  

2. INTRODUÇÃO 

 A ABP é um método formativo onde os alunos são divididos em pequenos 

grupos (entre oito e dez pessoas) que, orientados por um tutor, discutem o 

ensinamento acerca de um caso real, ou fictício. Nessa modalidade é avaliada a 

carga de conhecimento/estudo prévio, a capacidade de síntese e de argumentação, 

a habilidade de resolver problemas e correlacionar as demais áreas de 

conhecimento envolvidas na criação de um raciocínio clínico a partir de um ponto de 

vista crítico.1 

 Estudos indicam que a ABP proporciona o desenvolvimento de um 

profissional cooperativo, respeitoso, com capacidade de escuta do outro, habilitado a 

trabalhar em equipe, autônomo, crítico e reflexivo.2 

 Por outro lado, verificou que além do graduando em cursos com ABP não 

apresentar ganho cognitivo diferente do tradicional, esses ainda apresentam maior 

estresse devido ao fardo do autoestudo que a metodologia pode trazer.3 

 Dessa maneira busca-se através desse trabalho além de avaliar a qualidade 

de vida do graduando confrontá-la com a definição de Maslach e Jackson (1996), os 

quais  caracterizam o burnout como uma síndrome que cursa com exaustão 

emocional, despersonalização e reduzida realização profissional entre indivíduos 

que trabalham com pessoas.4 

3. OBJETIVOS 



 Analisar o nível de qualidade de vida entre graduandos em medicina do 

método ABP. 

 Relacionar a rotina do método ABP à qualidade de vida em graduandos em 

medicina e à vulnerabilidade ao burnout. 

4. METODOLOGIA 

 Será desenvolvida uma pesquisa transversal descritiva com os graduandos 

do Curso de Medicina da Universidade de Franca-SP matriculados entre o primeiro e 

o quarto ano, totalizando a amostra de trezentos e sessenta alunos. Os 

questionários utilizados serão o de autoavaliação da qualidade de vida, WHOQOL - 

abreviado, desenvolvido pela OMS, e o Inventário de burnout de Maslach - Student 

Survey (MBI-SS) nas dimensões exaustão emocional, despersonalização e 

realização pessoal. Os alunos serão convidados formalmente através do 

pesquisador e encaminhados à um ambiente tranquilo e isolado durante o período 

pós aulas assim que se dispuserem a participar da pesquisa por vontade própria.  

5. DESENVOLVIMENTO  

 Serão utilizados os questionário WHOQOL - abreviado e o Inventário de 

burnout de Maslach - Student Survey (MBI-SS). O questionário WHOQOL - 

abreviado conta com quatro domínios da qualidade de vida, sendo eles a 

capacidade física, o bem-estar psicológico, as relações sociais e o meio ambiente 

onde o indivíduo está inserido. Os escores serão calculadas por uma sintaxe 

seguindo a metodologia WHOQOL.5 

 O Inventário de burnout de Maslach - Student Survey (MBI-SS), é uma versão 

do Inventário de burnout de Maslach desenvolvido para avaliar a síndrome em 

estudantes, dividido em três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e 

baixa realização profissional. Conformado por escala Likert com 15 questões sobre 

as dimensões do burnout, foi traduzido para o português e validado em 1995.6 

 Dados numéricos serão descritos através dos parâmetros média aritmética, 

desvio padrão, mediana e coeficiente de variação. Para definir o caráter paramétrico 

ou não paramétrico dos testes estatísticos de significância os dados numéricos 

serão submetidos ao teste de normalidade de D´Agostino&Pearson. A comparação 



de grupos em relação às variáveis categóricas será conduzida pela estatística de χ² 

(quiquadrado). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 No método ABP o estudante deixa a postura passiva e adquire uma postura 

ativa em relação a construção do conhecimento. Fato que o leva à altas jornadas de 

estudos devido ao grande volume de conteúdo e pelo autoestudo, somados a 

constante exposição entre discentes e docentes pela discussão tutorial, avaliação 

processual diária e a privação do sono, fórmula que pode predispor um quadro de 

exaustão cognitiva e emocional, além da redução da qualidade de vida geral. 
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