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“Queremos saber 

O que vão fazer 

Com as novas invenções 

Queremos notícia mais séria 

Sobre a descoberta da antimatéria 

E suas implicações 

Na emancipação do homem 

Das grandes populações 

Homens pobres das cidades 

Das estepes, dos sertões 

 
Queremos saber 

Quando vamos ter 

Raio laser mais barato 

Queremos de fato um relato 

Retrato mais sério 

Do mistério da luz 

Luz do disco-voador 

Pra iluminação do homem 

Tão carente e sofredor 

Tão perdido na distância 

Da morada do Senhor 

 
Queremos saber 

Queremos viver 

Confiantes no futuro 

Por isso de faz necessário 

Prever qual o itinerário da ilusão 

A ilusão do poder 

Pois se foi permitido ao homem 

Tantas coisas conhecer 

É melhor que todos saibam 

O que pode acontecer 

 
Queremos saber 

Queremos saber 

Todos queremos saber” 

(GIL, 1976) 
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RESUMO: A Síndrome de Burnout abrange o espectro de adoecimento mental por 

funções laborais extenuantes psicologicamente, e de acordo com estudos recentes, 

tem sido observada em estudantes, com repercussões a nível profissional e pessoal. 

Com o objetivo de identificar os índices e fatores relacionados à síndrome, este estudo 

avaliou o perfil socioeconômico e acadêmico dos participantes e comparou com os 

índices de Burnout levantados através da Escala de Burnout de Maslach para 

Estudantes (MBI-SS), por meio de websurvey para obtenção dos dados que foram 

processados através do software R Development Core Team. A pesquisa contou com 

158 participantes voluntários de uma faculdade do sudoeste do Paraná, Brasil. Do 

total da amostra, 10% apresentaram Burnout, com um perfil predominantemente 

feminino e solteiro. Diante deste cenário é necessário que as instituições reconheçam 

os fatores de risco da doença para desenvolver medidas preventivas visando o bem 

estar da população universitária. 

 
Palavras–chave: Burnout. Universitários. Análise descritiva. 
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ABSTRACT: Burnout Syndrome covers the spectrum of mental illness from 

psychologically strenuous job functions and, according to recent studies, it has been 

observed in students with repercussions on a professional and personal level. In order 

to identify the indices and factors related to the syndrome, this investigation evaluated 

the socioeconomic and academic profile of the participants and compared it with the 

Burnout indices raised through the Maslach Burnout Scale for Students (MBI-SS), 

through web survey to obtain the data that were processed through the R Development 

Core Team software. The research had 158 volunteers from a college in the southwest 

of Paraná, Brazil. From the total sample, 10% presented Burnout, with a predominantly 

female and single profile. Given this scenario, it is necessary that institutions recognize 

the risk factors of the disease in order to develop preventive measures that aim for the 

well-being of the college population. 

 
Keywords: Burnout. College Students. Descriptive Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Inicialmente a Síndrome de Burnout (SB), ou “Síndrome do Esgotamento 

Profissional” (SEP) (SANTINI, 2007), foi observada em profissionais que atuavam em 

áreas nas quais havia o contato com outras pessoas, denominadas áreas 

assistencialistas (CARLOTTO; CÂMARA, 2008). A manifestação da Síndrome é dada 

por Schmitz e Soares (2015, p. 11) como: “uma resposta ao estresse crônico no 

trabalho e que afeta as relações nas organizações, em função da presença de 

determinadas condições no cotidiano de trabalhadores”. A SB possui três dimensões: 

exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal (MASLACH; 

SCHAUFELI; LEITER, 2001). 

Atualmente os estudiosos têm considerado outros setores nos quais os 

indivíduos também têm manifestado sintomas condizentes com os da Síndrome de 

Burnout, dentre eles, o setor educacional, porém, não com foco nos trabalhadores 

remunerados, mas agora nos estudantes (BIANCHI et al., 2014; MERINO-TEJEDOR 

et al., 2015). 

Assim sendo, os acadêmicos também possuem fatores de estresse, com a 

percepção de que a faculdade é um emprego, análise de desempenho, contato direto 

com pessoas, por levar tarefas e outras exigências da faculdade para o descanso de 

casa, o que por vezes acabam ocupando até finais de semana, o que pode tornar 

exaustiva a jornada, por exemplo (LEUPOLD; LOPINA; ERICKSON, 2019). É 

imprescindível citar ainda que em alguns casos os alunos moram sozinhos, longe da 

família, e por isso têm pouco suporte emocional, ou então precisam trabalhar em 

horários alternados, o que demanda dedicação dividida e muita energia. Enfim, vários 

elementos estressores equitativamente aos que trabalhadores podem estar expostos 

e que justificam a presença da SB em estudantes. 

A proposta dessa pesquisa está na necessidade de evidenciar características 

que tenham relação com a incidência da Síndrome de Burnout em estudantes 

universitários, já que, a partir do levantamento bibliográfico realizado, percebe-se a 

existência de poucos estudos que correlacionavam as características de estudantes 

de vários cursos de ensino superior aos índices de Burnout na população analisada e 

as comparavam. 
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Ter uma análise comparativa que não diga respeito a apenas um determinado 

grupo de estudantes, do mesmo curso ou área, como foi encontrado na 

maioria das pesquisas produzidas até então, pode ser de grande valia para o 

delineamento futuro de planos que possam intervir nas características que 

representam um maior fator de risco para o desenvolvimento dessa síndrome. 
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2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Identificar fatores relacionados à Síndrome de Burnout em estudantes do 

Ensino Superior. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1- Identificar os índices de Burnout em uma população de acadêmicos do 

ensino superior. 

2- Identificar variáveis socioeconômicas em estudantes com indícios de 

Burnout. 

3- Identificar variáveis acadêmicas relacionadas com a Síndrome de Burnout. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 
 

A seguinte pesquisa foi desenvolvida com o intuito de constatar fatores ligados 

à Síndrome de Burnout, assim sendo, a contextualização sobre essa psicopatologia é 

de suma importância para o bom entendimento do presente trabalho e será discorrida 

na sequencia. 

 
3.1 A SÍNDROME DE BURNOUT 

 
 

A expressão que provem do inglês, “burnout”, significa queimar até o fim; ao 

trazer esse termo para a área da saúde ele é incorporado no meio das psicopatologias 

para nomear a síndrome que acomete os indivíduos que sofrem intenso desgaste, ou 

“esgotamento” de recursos físicos e psíquicos por investimento na área com maior 

demanda afetiva e de análise de desempenho em suas vidas, o meio laboral, ou ainda, 

o meio acadêmico (ZIMATH; BÜSEMAYER, 2011). Em casos mais acentuados a SB 

pode acarretar a incapacidade total da realização da atividade desencadeante 

podendo culminar até em suicídio (CORREIA et al., 2019). 

A resposta à exposição crônica aos estressores, que leva ao desenvolvimento 

da síndrome, é hoje em dia muito bem definida por três dimensões descritas a seguir, 

segundo Maslach, Schaufeli e Leiter (2001): 

1) Exaustão emocional: representa o estresse do indivíduo, ou seja, o 

sentimento de estar com sua capacidade emocional e física de 

sobrecarregadas a exauridas, esgotadas. 

2) Despersonalização: também referida como “cinismo”, refere-se à resposta 

negativa, de insensibilidade e distanciamento dos aspectos do trabalho; é 

quando o indivíduo torna-se indiferente ou “inerte” aos afazeres e como 

comportamento não verbal toma distância da situação de sofrimento. 

3) Redução da realização pessoal: essa dimensão representa a 

autoavaliação do sujeito, quando sentimentos como inutilidade, 

ineficiência e incompetência tomam a pessoa e aquela atividade já não 

traz a realização pessoal e produtividade inicialmente pretendidas. 

A síndrome começou a ter conceitos bem definidos na década de 1970, 

quando seus estudos ganharam caráter científico e foram desenvolvidos instrumentos 
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de análise e modelos teóricos capazes de identificar o quadro psicopatológico 

(CARLOTTO; CÂMARA, 2004). O Maslach Burnout Inventory (MBI – Inventário de 

Burnout de Maslach), desenvolvido por Christina Maslach e Susan E. Jackson 

(MASLACH; JACKSON, 1981), é a escala que possui propriedades psicométricas 

mais fortes e com ampla aplicação nas pesquisas sobre a SB (MASLACH; 

SCHAUFELI; LEITER, 2001). 

No início a MBI foi desenvolvida para aplicação em ocupações de serviços 

humanos, porém, com a extensão dos estudos e reavaliação do campo de 

acometimento da SEP a escala sofreu adaptações em sua redação para melhor 

direcionamento à setores específicos tendo hoje versões para os seguintes públicos 

(CAMPOS et al., 2020): 

• Profissionais da área da saúde: Maslach Burnout Inventory - Human 

Services Survey – MBI-HSS 

• Educadores: Maslach Burnout Inventory - Educators Survey – MBI-ES 

• Profissionais em geral: Maslach Burnout Inventory - General Survey – MBI- 

GS 

• Estudantes: Maslach Burnout Inventory – Student Survey – MBI-SS 

 

3.1.1 Síndrome de Burnout em Estudantes 

 
 

Segundo Lin e Huang (2014) os primeiros relatos mostram que a síndrome foi 

identificada inicialmente em profissionais que possuíam contato direto com outras 

pessoas, na prestação de serviços assistenciais, como os enfermeiros. 

Devido à alta exigência apresentada pelo mercado de trabalho com 

necessidades de formação mais específica e especializada a corrida pelo diploma é 

constantemente maior e exige sempre mais do acadêmico, levando-o muitas vezes a 

um desgaste com traços excessivos (RICARDO; PANEQUE, 2014). Apesar da classe 

estudantil não ter o “titulo” de trabalhador, no espectro da psicologia, sua carga 

horária, demanda mental e análise de desempenho, podem ser consideradas de 

“trabalho”. (LIN; HUANG, 2014). 

Ainda, em estudantes, quando o nível de exigência psicológica imposta nas 

atividades ultrapassa níveis que o indivíduo consegue suportar e manejar o quadro 

passa a ser patológico, e pode vir a desenvolver também o distúrbio denominado 

Síndrome de Burnout (AGUAYO et al., 2019). 
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3.2 EPIDEMIOLOGIA 

 
 

Estudos internacionais evidenciam que durante toda a carreira profissional, há 

a possibilidade de desenvolver a SB, e não devemos subestimá-la, porém, a literatura 

aponta uma incidência de 25-75% de esgotamento entre profissionais da área da 

saúde, e entre equipe de enfermagem e técnicos de enfermagem, a ocorrência pode 

variar de 30-50%; já a equipe médica tem incidências variáveis relacionadas às 

especialidades. Possivelmente essa incidência deve-se a extensa carga laboral, 

privação na vida pessoal, exposição ao sofrimento e morte (GÜLER et al., 2019). 

Na questão do gênero, alguns estudos apontam a prevalência no sexo 

feminino, porém, esses dados não se apresentam de forma clara, bem como outros 

estudos não demonstram correlação com o desenvolvimento da síndrome. Levando 

em consideração que o meio acadêmico e mercado de trabalho se apresenta cada 

vez mais competitivo e exigente, muitos alunos tornam-se vulneráveis a SB, sendo a 

formação acadêmica o melhor período para intervenção nos fatores de risco e 

investimento no desenvolvimento pessoal de cada universitário (MOTA et al., 2017). 

 
3.3 FATORES DE RISCO 

 
 

Em decorrência da exposição prolongada ao estresse ocupacional, sabe-se 

que diversos são os fatores de risco que contribuem para o aumento das taxas de 

prevalência das queixas de exaustão emocional, despersonalização e de realização 

pessoal, caracterizando a SB (SILVA et al., 2015). 

Alguns fatores influenciam na jornada universitária, como por exemplo: morar 

longe dos familiares, estar solteiro, sedentarismo, não ter momentos de lazer, estar 

cursando a segunda opção do curso, atividades extracurriculares, vontade de 

abandonar o curso e história prévia e/ou atual de distúrbios mentais, como Transtorno 

de Ansiedade Generalizada (TAG) e depressão por exemplo (MOURA et al., 2019). 

Existem outros facilitadores para a SB, envolvendo dimensões pessoais, 

organizacionais, do trabalho, e sociais. As questões pessoais são aquelas intrínsecas 

ao indivíduo, como: sexo (as mulheres apresentam mais exaustão emocional, já os 

homens despersonalização), idade (mais jovens) e escolaridade (quanto maior o nível 
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educacional, maior a propensão, devido às expectativas criadas e a 

responsabilidade). 

Em relação aos itens organizacionais, o ambiente (extremos de temperatura, 

ruídos em excesso, iluminação ruim), as regras e normas (diminuem a autonomia e 

dificultam a produtividade), a burocracia e segurança por exemplo, podem ser fatores 

de risco. Os fatores relacionados ao trabalho, são: cargo, exigência de metas, 

trabalhos por turnos prolongados ou não habituais, sobrecarga e relacionamento entre 

equipe. As questões sociais envolvem o suporte social, familiar, cultural e o prestígio 

que o cargo ou a profissão possam gerar (PEREIRA, 2014). 

Os fatores de riscos podem auxiliar a equipe pedagógica e administradores a 

identificar situações que sugerem vulnerabilidade e consequentemente, maior risco 

de ocasionar esgotamento acadêmico e diminuição do interesse nas exigências que 

a graduação gera, e possivelmente o desenvolvimento da síndrome (LEUPOLD; 

LOPINA; ERICKSON, 2019). 

Além disso, é fundamental que as IES possam reconhecer os fatores de risco 

para auxiliar no bem-estar do aluno. Também é de grande valia adaptar-se às 

necessidades do aprendizado e do mercado de trabalho visando o equilíbrio entre o 

bem estar e o rendimento do acadêmico sem que isso traga a ele prejuízos físicos, 

sociais e mentais (MOTA et al., 2017). 

 
3.4 CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 

 
 

O desenvolvimento da SB é progressivo, isto é, uma prolongada jornada de 

situações extressoras que resultam em sintomas como fadiga relacionada com a 

ocupação, seja ela profissional ou acadêmica, exaustão e nervosismo. O resultado 

dessa progressão é a perda do interesse de forma gradativa, gerando esgotamento e 

sentimento de incapacidade e de indiferença (GOMES, 2017). 

Segundo Gomes, (2017) os sintomas fazem parte de 5 fatores semelhantes: 

a) predomínio da fadiga, desgaste emocional e pressão; 

b) o desgaste é mais mental do que puramente físico; 

c) o quadro clínico está ligado com o trabalho; 

d) o paciente não possuia história prévia de alguma psicopatologia; 

e) diminuição da eficiencia e produção. 
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Outra forma de classificar o quadro clínico é através de 4 dimensões, 

envolvendo causas físicas, psicológicas, comportamentais e defensivas. A dimensão 

física pode ser manifestada atraves de fagida, desanimo, sentimento de “vazio 

interno”, dores osteomusculares, cefaleias, alterações gastorintestinais, cardíacas, 

imunológicas e geniturinárias. Na questão psicológica podem ocorrer diminuição da 

capacidade de concentração, disfunções de memória, sentimento de solidão, 

diminuição da auto-estima, mudanças oscilantes de humor, disforia e depressão, entre 

outras. Em relação ao compartamento o individuo fica em um estado de negligencia, 

nervosismo, reações explosivas, não consegue descansar ou relaxar, e podem 

ocorrer situações de alto risco como ideação e planejamento suicida, muitas vezes 

levando ao ato. Os sintomas de dimensão defensiva englobam o isolamento, 

sentimento de fracasso e inutilidade, perda de interesse, vontade de abandonar o 

serviço, entre outras, porém, para o diagnóstico não é necessário que ocorra todos 

estes sintomas (REIS; FERNANDES; RODRIGUES, 2008). 

Sabe-se que um dos critérios diagnósticos mais importantes para a SB é a 

exaustão emocional, associado com pelo menos uma das outras duas características 

da síndrome (despersonalização e falta de interesse) (OLIVEIRA, M. T. B. et al., 2020). 

Infelizmente não há na literatura critérios diagnósticos como as 

psicopatologias contidas no DSM-V, no entanto, existem escalas validadas como a 

MBI, já supracitada neste  trabalho, e que são capazes de identificar  o quadro 

psicopatológico, em casos de estudantes, a versão MBI-SS (JUNIOR; SILVA; 

PINHEIRO, 2018). 

Deve-se excluir os possíveis diagnósticos diferenciais como depressão e 

TAG, por possuírem sintomas semelhantes; entretanto deve se atentar para não 

confundir com o estresse laboral excessivo (DIEHL; CARLOTTO, 2015; OLIVEIRA; 

ARAÚJO, 2016) 

 
3.5 PREVENÇÃO E TRATAMENTO 

 
 

Ao pensar no processo saúde-doença, nota-se quão silenciosa, e muitas 

vezes imperceptível é a porção “saúde” do binômio, pois só percebemos sua ausência 

quando se está doente. Tendo em vista que muitas vezes a síndrome de Burnout e 

sua terapêutica acarretam perdas, como afastamento de suas atividades, sensação 

de fracasso, inadequação, prejuízo financeiro, social, aumento do risco de outras 
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patologias mentais, faz-se necessário a identificação, prevenção e tratamento 

adequadamente (SILVA et al., 2015). 

Antes de qualquer intervenção é necessário reconhecer de fato a essência da 

doença, evitando assim referir ao Burnout (resposta ao estresse crônico) como 

sinônimo de estresse. Dessa forma, faz-se necessário um diagnóstico preciso e a 

associação entre esses termos relacionando-os com a prática dentro do contexto 

institucional (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2016). 

Para Oser et al. (2013) é imprescindível a conscientização dos 

administradores em relação ao Burnout, visando medidas preventivas para a 

síndrome. No entanto os gestores, sob a ótica capitalista, buscam o máximo 

desempenho financeiro e produtivo, sobrecarregando os administrados, e as 

atividades que deveriam gerar satisfação pessoal, felicidade, acarretam sofrimentos 

físicos e mentais (LARA, 2011). 

Com objetivo preventivo da Burnout e melhora do esgotamento, alguns 

estudos classificam a abordagem em três grupos: o que elimina ou modifica o local de 

trabalho estressor; o que visa ajudar o indivíduo a lidar de forma eficaz com situações 

estressantes do trabalho e aquele que já sofre de burnout e necessita de mecanismos 

de enfrentamento mais eficazes (ISERSON, 2018). 

Segundo Lima e Dolabela (2021) é imprescindível uma organização 

adequada, equipe capacitada e estratégias de enfrentamento individual para 

prevenção e tratamento da síndrome, porém a maioria das táticas para prevenir e 

tratar a psicopatologia, creem que o foco da abordagem da síndrome é o indivíduo 

singular, não um ambiente das atividades estressoras. 

Para Maslach (2017) o foco no individuo vem das razões filosóficas, devido a 

suposição de que é mais fácil e barato mudar pessoas do que organizações. Sendo 

assim, as estratégias de reengajamento e com maior investimento emocional no 

indivíduo podem ser a melhor forma de prevenção. 

A maior parte dos estudos que se refere ao tratamento da síndrome de 

Burnout, análogo a prevenção, utilizam táticas não medicamentosas, como 

psicoterapias e práticas alternativas complementares, abordando o sujeito como foco 

principal, e em alguns casos é necessário a associação de medicações como 

ansiolíticos e antidepressivos (LIMA; DOLABELA, 2021). 

Para Anclair et al., (2018) a terapia cognitiva comportamental (TCC) e 

programa de atenção plena (por exemplo: mindfulness) também tiveram seus 
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benefícios significativamente evidenciados em um estudo que abordou nível de 

estresse e burnout em pais de crianças com doenças crônicas. 

A psicoterapia, grupal e individual, também contribuiu ao atenuamento e 

melhora das capacidades emocionais do indivíduo. Assim, o autoconhecimento e a 

regulação mais eficazes dos estados emocionais negativos, a prática da atenção 

plena, consciência não julgadora, tolerância e aceitação, relaxamento respiratório e 

muscular podem contribuir para o tratamento (PALLICH et al., 2020) 

Para Maslach, (2017), apesar das diversas formas de tratamento com 

abordagem centrada no indivíduo, é necessário ter cautela, considerando o limite de 

cada um, pois equivocadamente, pode reforçar a concepção de que é um problema 

do sujeito, muitas vezes amplificando o sentimento de fracasso, isolamento e baixa 

estima. Como a Burnout é um fato psicossocial, as intervenções devem englobar o 

contexto do indivíduo. 

Em suma, o tratamento da síndrome deve ser analisado de forma individual e 

personalizada sob ótica ampla, de modo que tanto as instituições, quanto os 

indivíduos envolvidos compreendam a doença e os reais impactos nas atividades 

exercidas, bem como em suas vidas pessoais. Nesse sentido, são importantes as 

ações para reduzir estressores, capacitação das instituições, promoção do 

autoconhecimento, táticas de enfrentamento individual, reengajamento e 

fortalecimento das relações interpessoais para prevenção e tratamento da doença 

(LIMA; DOLABELA, 2021). 
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4 METODOLOGIA 

 
 

A seguinte seção estrutura-se a partir dos métodos utilizados na pesquisa 

para se atingir os objetivos propostos. Trata-se de uma pesquisa descritiva com 

análise estatística dos dados obtidos por meio de questionários aplicados em um 

Centro Universitário privado no Sudoeste do Paraná. Cabe ressaltar que o projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Pato Branco 

(CAAE: 36651920.4.0000.9727). 

 
4.1 COLETA DE DADOS 

 
 

A coleta dos dados foi realizada em uma instituição de ensino superior (IES), 

do Sudoeste do Paraná. Foram aceitos no estudo os alunos de graduação da IES 

devidamente matriculados e maiores de 18 anos. 

Como forma de recrutamento dos participantes foi solicitado aos 

coordenadores, professores dos seus respectivos cursos, além de representantes de 

turma, que repassaram o texto de divulgação composto pela explicação da pesquisa 

e pelo link de acesso, e presumiu-se que tais informações foram repassadas, haja 

vista que não há como comprovar que todos os alunos receberam efetivamente. 

Ao acessar o formulário online da pesquisa o acadêmico foi direcionado à 

página inicial que compreendia uma breve introdução elaborada para apresentação 

da pesquisa, composta pelo TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 

(Apêndice A) e seguida, após concordar com o Termo, pelos formulários (Apêndice B 

e Anexo A), via plataforma “Google Forms”. A resolução dos questionários tinha como 

previsto o tempo de execução de cerca de 6 a 8 minutos para ser finalizada e o link 

ficou disponível para a participação dos voluntários pelo período de um mês. 

A técnica de amostragem foi por conveniência e esperava-se a participação 

de no mínimo 5% dos alunos de cada curso para as análises comparativas. Levando 

em conta que se tratou de uma pesquisa que demanda do participante a ação total 

sobre a leitura do TCLE e dos questionários, bem como a necessidade de mudança 

na forma de divulgação da pesquisa, pela impossibilidade da divulgação presencial, 

diante da pandemia da COVID-19 compreende-se a possibilidade de uma adesão 

menor do que a esperada. 
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4.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 
 

Os dados referentes à incidência de Burnout foram obtidos com auxílio do 

MBI-SS (Maslach Burnout Inventory – Student Survey – Inventário de Burnout de 

Maslach para estudantes). A versão em português que foi usada (MAROCO; 

TECEDEIRO, 2009) é um instrumento autoaplicável, que foi adaptada para 

estudantes (SCHAUFELI et al., 2002) sendo composta por 15 perguntas divididas nas 

três dimensões da SB, que podem ser respondidas através de uma pontuação de 0 

(nunca) e 6 (sempre). A dimensão exaustão emocional possui 5 perguntas; a 

despersonalização contempla 4 perguntas; e a eficácia profissional possui 6 perguntas 

conforme Anexo A. A versão para estudantes (MBI-SS) foi validada em países como 

Brasil, Portugal, Espanha, Holanda, Itália e França (PURANITEE et al., 2019) A 

pontuação da MBI-SS é feita através da escala Likert (multi-item), na qual as 

pontuações dadas variam de 0 à 6 pontos e são utilizadas para mensurar atitudes 

atribuídas às emoções, crenças e comportamentos que as pessoas possuem em 

relação a algo (ANTONIALLI; ANTONIALLI; ANTONIALLI, 2016). Através desta 

escala é possível analisar os fenômenos sociais, pois, torna-se possível medir as 

opiniões de maneira objetiva (LUCIAN, 2016). 

Já as informações socioeconômicas e acadêmicas solicitadas para que se 

realizasse as correlações dos dados, foram: idade, sexo, estado civil, fonte de renda 

(trabalho ou família/outros), filhos, residente na mesma cidade que sua família, 

situação da residência atual e com quem reside, realização de atividade física, curso, 

período do curso, turno do curso (Apêndice B). 

Foi elaborada a versão online dos instrumentos avaliativos para o estudo com 

a ferramenta Google Forms, junto com o esclarecimento dos objetivos e as 

informações de consentimento da pesquisa. 

 
4.3 ANÁLISE DE DADOS 

 
 

O estudo obteve a participação de 158 estudantes de diferentes cursos de 

uma IES do sudoeste do Paraná, Brasil. Os dados foram tabulados em planilhas do 

programa Microsoft Excel ®. 
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Primeiramente foi construído um gráfico Boxplot para cada item do MBI, 

considerando os respectivos fatores, segundo as respostas dos estudantes da 

instituição. O objetivo foi avaliar no geral a distribuição das respostas, além de analisar 

se algum item ou fator se destacava na escala MBI e avaliar pontos discrepantes. 

Na sequência foram calculados os valores de média ± desvio-padrão (DP) dos 

valores da escala MBI-SS para os fatores exaustão, descrença e eficácia, segundo o 

sexo e o período do curso dos estudantes. O intuito foi analisar se existe prevalência 

destas variáveis em algum dos fatores. 

Para verificar estatisticamente essa prevalência, nos casos em que os 

pressupostos de normalidade (teste de Shapiro-Wilk) e homogeneidade de variâncias 

(teste de Levene) foram atendidos, foi feita a análise two-way ANOVA e o teste Tukey. 

Nos casos em que os pressupostos não foram atendidos, foi realizado o teste não- 

paramétrico de Kruskal-Wallis. Em todos os testes estatísticos foi considerado 5% de 

significância. 

A validade fatorial das três dimensões da escala foi realizada com a Análise 

Fatorial Confirmatória (AFC), que tem o propósito estudar modelos para instrumentos 

de medida, possibilitando analisar as relações entre as pontuações atribuídas pelos 

estudantes nos itens (exaustão, descrença e eficácia). Para tal, foram calculados os 

pesos fatoriais, o α de Cronbach, a variância média extraída (AVE - Average variance 

extracted) e as correlações observadas entre os fatores. 

Um indivíduo é diagnosticado com a síndrome de Burnout se, 

simultaneamente, estiver acima do percentil 66 dos scores de exaustão e descrença 

e abaixo do percentil 33 dos scores de Eficácia, assim sendo, foram calculados os 

percentis 66 e 33 dos três fatores do MBI-SS. 

Por fim, foi obtido o perfil sociodemográfico e acadêmico dos estudantes em 

que a síndrome de Burnout foi verificada. Foi realizado o teste de Qui-quadrado para 

aderência visando avaliar se as frequências de cada categoria estavam de acordo 

com o esperado. 

As análises foram realizadas no programa R (R Development Core Team, 

2021). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

O resultado global da pesquisa contou com a participação de 158 estudantes (137 

mulheres e 21 homens) de 2240 matriculados na instituição. Dos 18 cursos ofertados pelo 

Centro Universitário, alunos de 8 deles se dispuseram a responder o questionário conforme 

mostra a tabela 1. 

Os cursos contam com a seguinte representatividade: Administração 65 

matriculados, Ciências Contábeis 147, Comunicação Social - Habilitação Em Publicidade 

matriculados, Educação Física - Licenciatura 3 matriculados, Enfermagem 186 

matriculados, Engenharia Civil 58 matriculados, Engenharia de Software 34 matriculados, 

Engenharia Elétrica 46 matriculados, Fisioterapia 169 matriculados, Medicina 603 

matriculados, Nutrição 1 matriculado, Odontologia 143 matriculados, Pedagogia 9 

matriculados, Psicologia 203 matriculados, Tecnologia Em Análise E Desenvolvimento De 

Sistemas 62 matriculados e Tecnologia em Estética e Cosmética 104 matriculados. 

A adesão foi abaixo do esperado, não atingindo o mínimo de respostas de 5% dos 

alunos de cada curso. No entanto, houve uma representatividade de no mínimo 5% dos 

alunos totais da IES. Além disso, os dados sobre a composição discente dos cursos foi 

obtida apenas dois meses após a aplicação dos questionários, o que justifica as 

divergências entre a quantidade de componentes nos cursos e a quantidade de respostas, 

como no caso do curso de Nutrição. Os tópicos e respostas do questionário 

socioeconômico aplicado também estão representados a seguir na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Frequência (n) e porcentagem (%) das variáveis socioeconômicas e acadêmicas dos 
estudantes que responderam ao questionário. 

Variável Categoria n % 

 Feminino 137 86,71 
Sexo 

Masculino 21 13,29 

 18-20 55 34,81 

 21-23 54 34,18 

Idade 24-26 25 15,82 

 27-29 7 4,43 

 30 ou mais 17 10,76 

 Família e/ou amigos 84 53,16 
Fonte de Renda 

Trabalho 74 46,84 

 Casado/União Estável 37 23,42 

Estado civil Solteiro 120 75,95 

 Viúvo 1 0,63 
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 Não 134 84,81 

Filhos? 
Sim 24 15,19 

 1 18 11,39 

 2 5 3,16 
Se sim à pergunta anterior, quantos? 

3 1 0,63 

 Nenhum 134 84,81 

Reside na mesma cidade que a sua 

família? 

Não 70 44,30 

Sim 88 55,70 

 Alugada 69 43,67 
Situação da residência atual durante o 

período letivo Outros 11 6,96 

 Própria 78 49,37 

 Apenas com filhos 1 0,63 

 Com amigos/colegas 22 13,92 

 Com os pais/familiares 67 42,41 
Referente à pergunta anterior, você 

mora com Cônjuge com filhos 12 7,59 

 Cônjuge sem filhos 26 16,46 

 Em "república" 2 1,27 

 Sozinho 28 17,72 

 Até duas vezes na semana 43 27,22 

 De 3 a 5 vezes na semana 31 19,62 
Realiza atividades físicas? 

Mais de 5 vezes na semana 7 4,43 

 Não 77 48,73 

 Educação Física - bacharelado 1 0,63 

 Enfermagem 15 9,49 

 Engenharia de Software 1 0,63 

 Fisioterapia 23 14,56 
Qual curso você está matriculado? 

Medicina 50 31,65 

 Nutrição 4 2,53 

 Psicologia 59 37,34 

 Publicidade e Propaganda 5 3,16 

 Primeiro 4 2,53 

 Segundo 11 6,96 

 Terceiro 9 5,70 

 Quarto 17 10,76 

 Quinto 21 13,29 
Período que está cursando 

Sexto 19 12,03 

 Sétimo 29 18,35 

 Oitavo 25 15,82 

 Nono 14 8,86 

 Décimo 9 5,70 

 Integral 50 31,65 

Turno do curso Noite 101 63,92 

 Tarde 7 4,43 



20 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 

Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron 

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 

 

 

Os dados obtidos a partir do MBI-SS foram tratados e analisados e então 

confrontados com seus aspectos socioeconômicos e serão todos demonstrados e 

descritos a seguir. 

O gráfico boxplot (Fig. 1) a seguir expõe a distribuição das respostas obtidas 

para cada dimensão compreendida pelo Inventário de Burnout de Maslach para 

estudantes. Desconsiderando os pontos discrepantes nos itens 6, 9, 13 e 14 (ou 

“outliers”), todos os outros apresentaram respostas de 0 a 6, o que indica uma 

heterogeneidade do público que respondeu ao questionário quanto aos sentimentos 

e emoções vinculados à exaustão emocional, descrença e eficácia profissional. 

Também pode ser evidenciado que para o fator exaustão emocional houve uma alta 

dispersão nas respostas, especialmente nos itens 2 a 4. Este fato é observado pelo 

tamanho das caixas dos boxplots. Para o fator descrença, a variabilidade foi alta para 

o item 8, que trata sobre o ceticismo da utilidade potencial dos estudos. Os itens 6 e 

9 apresentaram as mais baixas pontuações de todo o questionário. No geral, os itens 

referentes ao fator eficácia profissional tiveram a menor dispersão nas respostas. 

 
Figura 1 – Gráficos Boxplot para cada item dos fatores exaustão emocional, descrença e eficácia 
profissional da escala MBI-SS segundo as respostas dos participantes. 

 

 

Com relação aos valores de corte para fatores do MBI-SS, no que diz respeito 

à exaustão, foi observado que a maioria dos alunos (57,6%; Fig. 2) teve exaustão 

emocional considerada média. Para o fator descrença pode ser considerado elevado 
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entre os estudantes, pois aproximadamente 80% deles foram classificados em média 

ou alta (Fig. 2). Sobre eficácia profissional, 66,5% dos alunos da IES obtiveram valores 

baixos na soma dos scores do MBI-SS (Fig. 2). 

Figura 2 – Distribuição dos estudantes em relação aos fatores exaustão, descrença e eficácia, 
considerando a classificação baixa, média e alta nos scores da escala MBI-SS. 

 

Fonte: adaptado de Maslach, Schaufeli e Leiter (2001). 

 

A Tabela 2 apresenta as médias do questionário MBI-SS dos participantes de 

acordo com o sexo e o período do curso. Já a Tabela 3 contempla os valores dos 

testes de associação estatística entre os fatores da escala MBI-SS com o sexo e o 

período. 

Sobre exaustão emocional e descrença, a maioria dos períodos avaliados, 

independente do sexo, obtiveram valores médios classificados como baixos e médios, 

respectivamente, e não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

períodos (p-valores>0,05; Tab. 3). Para eficácia profissional, observou-se que todos 

os anos apresentaram valores médios baixos, e também não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os períodos (p-valor=0,845; Tab. 3). 

Em relação ao sexo, os dados não sugerem diferença média em relação à 

descrença e à eficácia profissional (p-valores>0,05; Tab. 3). Entretanto, independente 

do período, as mulheres apresentaram, em média, maior exaustão emocional (p- 

valor=0,015; Tab. 3). 

Os resultados da Análise Fatorial Confirmatória (Tab. 4) indicam a 

fidedignidade do MBI-SS no estudo realizado, demonstrando a capacidade deste 
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inventário na avaliação da síndrome de Burnout dos estudantes que participaram. O 

α de Cronbach dos fatores exaustão emocional (α=0,868; Tab. 4), descrença 

(α=0,862; Tab. 4) e eficácia profissional (α=0,779; Tab. 4) demonstram alto índice de 

consistência interna (MASLACH; JACKSON, 1981; α > 0,70), o que possibilita a 

criação de um índice a partir da média dos scores atribuídos aos itens pertencentes a 

estes fatores. 

 

Tabela 2 – Média ± desvio-padrão dos valores da escala MBI-SS para os fatores exaustão, descrença 
e eficácia, segundo o sexo e o período do curso dos participantes. 

Fatores do 

MBI-SS 

   Período do curso   

 1º ou 2º 3º ou 4º 5º ou 6º 7º ou 8º 9º ou 10º 

 Feminino 17,82±7,53 

(n=11) 

18,91±6,74 

(n=23) 

17,84±6,00 

(n=38) 

16,30±6,85 

(n=44) 

17,52±5,59 

(n=21) 
Exaustão 

Masculino 15,00±3,74 

(n=4) 

10,33±8,14 

(n=3) 

22,00±9,90 

(n=2) 

11,30±5,33 

(n=10) 

21,00±1,41 

(n=2) 

 Feminino 6,27±5,55 

(n=11) 

7,96±5,13 

(n=23) 

6,16±6,10 

(n=38) 

5,50±5,68 

(n=44) 

7,62±4,84 

(n=21) 
Descrença 

Masculino 7,50±6,56 

(n=4) 

3,67±3,51 

(n=3) 

3,00±4,24 

(n=2) 

5,70±6,99 

(n=10) 

10,00±2,83 

(n=2) 

 Feminino 24,55±6,76 

(n=11) 

24,48±5,25 

(n=23) 

25,16±6,05 

(n=38) 

25,50±5,16 

(n=44) 

24,90±5,77 

(n=21) 
Eficácia 

Masculino 28,50±4,65 

(n=4) 

27,00±5,00 

(n=3) 

24,50±3,54 

(n=2) 

23,80±4,78 

(n=10) 

18,50±2,12 

(n=2) 

 

Tabela 3 – Resultados do teste post-hoc de Tukey (Kruskal-Wallis) para comparação de médias 
(medianas) dos fatores exaustão, descrença e eficácia, segundo o sexo e o período do curso dos 
estudantes.    

p-valor 

 Sexo Período 

Exaustão* 0,015 0,391 

Descrença** 0,546 0,107 

Eficácia** 0,589 0,845 

*p-valor do teste Tukey para comparação de médias. ** p-valor do teste Kruskal-Wallis para 
comparação de medianas. 

 

A variância média extraída é superior a 0,50 para os fatores exaustão (0,612; 

Tab. 4) e descrença (0,702; Tab. 4), entretanto é menor para eficácia (0,436; Tab. 4). 

Sendo assim, apenas o fator eficácia apresenta uma fiabilidade abaixo do aceitável, 

porém, esse fato também foi constatado no estudo português realizado com 

estudantes universitários (MAROCO; TECEDEIRO, 2009). 

Os coeficientes de correlação mostraram maior associação entre descrença 

e eficácia (-0,642; Tab. 4), e descrença e exaustão (0,621; Tab. 4), do que entre 

exaustão e eficácia (-0,468; Tab. 4). Além disso, se pode observar uma correlação 
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negativa entre eficácia com os demais fatores, exaustão e descrença. Essa 

característica também foi constatada por Carlotto e Câmara (2006) em um estudo 

conduzido com universitários de diversos cursos da área da saúde em Porto Alegre. 

Tabela 4 - Pesos fatoriais obtidos a partir da análise fatorial confirmatória, consistência interna (α de 
Cronbach), AVE e correlações entre fatores do MBI-SS para resultados obtidos. 

Fatores do MBI 

Itens Exaustão Descrença Eficácia 

I1 1,000   

I2 1,148   

I3 1,043   

I4 0,964   

I5 1,164   

I6  1,000  

I7  0,969  

I8  0,961  

I9  0,931  

I10   1,000 

I11   1,902 

I12   2,291 

I13   1,840 

I14   2,176 

I15   2,427 

α de Cronbach 0,868 0,862 0,779 

AVE 0,612 0,702 0,436 

Correlações  

Exaustão 1,000   

Descrença 0,621 1,000  

Eficácia -0,468 -0,642 1,000 

 

Considerando o MBI-SS e realizando a soma dos scores dos respectivos itens 

nos fatores exaustão, descrença e eficácia, um indivíduo é diagnosticado com a 

síndrome de Burnout se, simultaneamente, se encontrar acima do percentil 66 dos 

scores de exaustão e descrença e abaixo do percentil 33 dos scores de eficácia 

(MAROCO; TECEDEIRO, 2009). Os valores médios±DP, e os percentis 66 e 33 dos 

três fatores são apresentados na Tabela 5. 

A partir dos percentis 33 e 66 (Tab. 5), foi constatado que 10% dos alunos que 

responderam ao questionário apresenta a síndrome de Burnout. O perfil 

socioeconômico e acadêmico destes alunos é apresentado na Tabela 6. 

Os alunos com síndrome de Burnout são, em sua maioria: mulheres (93,33%), 

entre 18 e 20 anos (40,00%), solteiras (80,00%) e sem filhos (86,67%), que mora em 

casa própria (53,33%) com pais ou familiares (46,67%), não realiza atividades físicas 
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(80,00%), e está matriculada em algum curso da área da saúde (86,67%; Psicologia, 

Medicina ou Fisioterapia) (p-valores<0,05; Tab. 6). As demais variáveis não tiveram 

diferença estatística significativa entre as categorias (p-valor>0,05; Tab. 6). 

Tabela 5 - Valores médios, desvios-padrão, e percentis 33 e 66 dos fatores do MBI-SS para os 
participantes.    

Fatores do MBI 

 Exaustão Descrença Eficácia 

Média 16,99 6,41 25,02 

Desvio-padrão 8,07 6,65 7,96 

Percentil 33 12 1 23 

Percentil 66 21 9 29 

Média (Desvio-padrão): soma dos valores médios (desvios-padrão) dos itens no referido fator. 

 

 
Tabela 6 – Frequência (n) e porcentagem (%) das variáveis socioeconômicas e acadêmicas dos 
estudantes que apresentam síndrome de Burnout. P-valor do teste Qui-quadrado para aderência. 

Variável Categoria n % p-valor 

Sexo 
Femininoa

 14 93,33 
<0,0001 

Masculinob
 1 6,67 

 18-20a
 6 40,00  

 21-23ab
 4 26,67  

Idade 24-26ab
 4 26,67 0,0406 

 27-29b 0 0,00  

 30 ou maisab
 1 6,67  

Fonte de Renda 
Família e/ou amigos 8 53,33 

0,7150 
Trabalho 7 46,67 

 Casado/União Estávelb 3 20,00  

Estado civil Solteiroa
 12 80,00 <0,0001 

 Viúvob
 0 0,00  

Filhos? 
Nãoa

 13 86,67 
<0,0001 

Simb
 2 13,33 

 1b 1 6,67  

Se sim à pergunta 

anterior, quantos? 

2b 1 6,67 
<0,0001 

3b 0 0,00 

 Nenhuma
 13 86,67  

Reside na mesma 

cidade que a sua 

família? 

Não 6 40,00  

Sim 9 60,00 
0,2733 

Situação da residência 

atual durante o período 

letivo 

Alugadaa
 7 46,67  

Outrosb
 0 0,00 0,0044 

Própriaa
 8 53,33  

 Apenas com filhosb
 0 0,00  

 Com amigos/colegasab
 2 13,33  

Referente à pergunta 

anterior, você mora 

com 

Com os pais/familiaresa
 7 46,67  

Cônjuge com filhosab
 1 6,67 0,0070 

Cônjuge sem filhosab
 1 6,67  

 Em "república"ab
 1 6,67  

 Sozinhoab 3 20,00  

 Até duas vezes na semanab
 1 6,67  
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Realiza atividades 

físicas? 

De 3 a 5 vezes na semanab
 2 13,33 <0,0001 

Mais de 5 vezes na semanab
 0 0,00  

Nãoa
 12 80,00  

 Educação Física – bachareladob
 0 0,00  

 Enfermagemab
 2 13,33  

 Engenharia de Softwareb
 0 0,00  

Qual curso você está 

matriculado? 

Fisioterapiaa
 4 26,67 

0,0064 
Medicinaa

 4 26,67 

 Nutriçãob
 0 0,00  

 Psicologiaa
 5 33,33  

 Publicidade e Propagandab
 0 0,00  

 Primeiro 1 6,67  

 Segundo 1 6,67  

 Terceiro 1 6,67  

 Quarto 2 13,33  

Período que está 

cursando 

Quinto 2 13,33 
0,9856 

Sexto 2 13,33 

 Sétimo 1 6,67  

 Oitavo 2 13,33  

 Nono 1 6,67  

 Décimo 2 13,33  

 Integral 4 26,67  

Turno do curso Noite 8 53,33 0,2090 

 Tarde 3 20,00  

Letras distintas indica que houve diferença estatística entre as categorias da variável qualitativa. 
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6 CONCLUSÕES 

 
 

Os resultados apresentados nesse estudo trazem muitas reflexões sobre o 

tema abordado. Primeiramente a dificuldade de divulgar a pesquisa e a baixa adesão 

da comunidade acadêmica pesquisada, visto que dos 2240 possíveis alunos a 

responderem o questionário, apenas 158 contribuíram com a pesquisa cientifica. 

Supõe-se algumas justificativas para um valor tão baixo de representatividade, como 

o não recebimento da divulgação da pesquisa, fator esse que pode ter ocorrido pela 

não adesão à propagação por parte dos coordenadores, professores ou 

representantes de turma, bem como a simples recusa dos questionados que tiveram 

acesso ao link, até mesmo devido à pandemia da COVID-19 que dificultou divulgar a 

pesquisa pessoalmente nos cursos da instituição. 

Visando identificar os índices da SB, fatores relacionados e uma possível 

intervenção, é importante que tanto a instituição quanto os acadêmicos compreendam 

a doença e suas repercussões a nível estudantil e na vida pessoal, afim de identificar 

e intervir nos fatores de risco, bem como reconhecer os indivíduos que sofrem dessa 

psicopatologia. Para isso faz-se necessário uma abordagem humanizada e 

individualizada de cada indivíduo, que traz consigo diferentes vivencias e dificuldades 

(fragilidades), visando não somente melhores resultados acadêmicos, mas um 

aprendizado sólido e amadurecimento profissional e humano, de modo a enfrentar as 

diversas dificuldades futuras de forma saudável. 

Ainda, este trabalho torna-se o início de novas pesquisas que deverão ser 

realizadas nesta temática, haja visto a importância de analisar a saúde mental dos 

estudantes universitários, de todas as áreas, para então traçar linhas de cuidado e 

prevenção dentro das IES, oportunizando aos alunos além da qualidade de ensino, 

espaço para reconhecimento, prevenção e promoção de saúde mental. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

TÍTULO DA PESQUISA: “AVALIAÇÃO DA SÍNDROME DE BURNOUT EM 

ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR: UMA ANÁLISE DESCRITIVA” 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LARA GANDOLFO, MARIA CAROLINA KOBEL 

VELLOZO E SERGIO RICARDO SEVERO POSSER 

CONTATO: (044) 99727-1798 – Lara; (046) 99979-8286 – Maria; (049) 99910-4167 

– Sérgio. 

ORIENTADOR DA PESQUISA: SILVANA ALBERTON 

CONTATO: (049) 99927-1496 

CONTATO INSTITUCIONAL: (46) 3220-3000 

 
 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa: 

“AVALIAÇÃO DA SÍNDROME DE BURNOUT EM ESTUDANTES DE ENSINO 

SUPERIOR: UMA ANÁLISE DESCRITIVA”, cujos objetivos são: Identificar variáveis 

acadêmicas e fatores socioeconômicos e relacioná-los à Síndrome do Esgotamento 

Profissional (ou Síndrome de Burnout) em estudantes do ensino superior. 

Sua participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá 

desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o contato do pesquisador 

principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 

O desejo com esse trabalho é que se consiga evidênciar características com 

relação à incidência da Síndrome do Esgotamento Profissional em estudantes 

universitários e que hajam dados reais para as instituições de ensino sobre a saúde 

mental do seu corpo discente, possibilitando um olhar com mais detalhe por parte 

das faculdades nesse aspecto e beneficiando assim os alunos. 

Para que esse estudo se concretize você será submetido à resolução de 

algumas questões, todas com respostas fechadas. Cada participante se identificará 

apenas com o número do seu registro acadêmico (RA), com único intuito de que não 

hajam respostas duplicadas. Essas situações, no entanto, poderão causar a você 

risco de constrangimento, pois, ao responder pode sentir-se vulnerável pelo aspecto 

psicológico de algumas perguntas. Para sua segurança essas circunstâncias serão 
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minimizadas por meio da confidencialidade e privacidade de todas as informações 

prestadas, além de você poder desistir em qualquer momento que julgue 

conveniente, sem qualquer prejuizo, e todas as suas informações serão apagadas 

do conjunto de dados que estarão nos resultados. 

Você não receberá e não pagará nenhum valor para participar desse estudo. 

Eu, pesquisador, garanto a privacidade e sigilo de sua participação em todas 

as etapas da pesquisa e de futura publicação dos resultados. O seu RA e respostas 

nunca serão associados aos resultados dessa pesquisa. 

Todas as informações que você fornecer serão utilizadas exclusivamente 

nessa pesquisa e os resultados processados serão enviados a todos os participantes 

via e-mail, conforme foi realizado o convite no qual você recebeu este questionário, 

além da divulgação em murais informativos do Centro Universitário. 

Caso você precise informar alguma situação decorrente da sua participação 

na pesquisa e se sentir desconfortável em procurar um dos responsáveis da pesquisa, 

você poderá procurar pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

UNIDEP, de segunda à sexta-feira, no horario de 08h00 às 17h30min, na sala do CEP, 

situado na rua Benjamin Borges do Santos, 1100, bloco N, sala 16B, Pato Branco – 

Pr. Caso prefira, você pode entrar em contato via internet pelo e-mail 

cep@unidep.edu.br ou pelo telefone (46) 3220-3101. 

 

Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido sobre os fatos informados 

neste documento. 

 
Sim, li e foi me esclarecido todos os termos acima. 

 
 

( ) Concordo 

( ) Não concordo 

mailto:cep@unidep.edu.br
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APÊNDICE B – FICHA DE COLETA SOCIOECONÔMICA E ACADÊMICA 
 
 
 

 
Registro acadêmico:  

Data:  

 
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

Idade: 
( ) 18-20 anos ( ) 21-23 anos ( ) 24-26 anos ( ) 27-29 anos 

( ) Acima de 30 

Fonte de renda: ( ) Trabalho ( ) Família / outros 

 
Estado civil: 

 
( ) Solteiro 

( ) Casado 

/ União 

Estável 

( ) Separado / 

Divorciado 

 
( ) Viúvo 

Filhos? (Quantos?): ( ) SIM ( ) NÃO Quantos? 

Reside na mesma cidade que 

sua família: 
( ) SIM ( ) NÃO 

Situação 

da 

residência 

atual: 

 

 
( ) 

Própria 

 

 
( ) 

Alugada 

Mora com: 
( ) 

Sozinho 

( ) Cônjuge 

sem filhos 

( ) Cônjuge 

com filhos 

( ) Com os 

pais 

( ) 

Apenas 

com filhos 

( ) Com 

amigos / 

colegas 

( ) Em 

pensão 

 
Realiza atividade física? 

 
( ) Não 

( ) Até 

duas vezes 

na semana 

( ) De três a 

cinco vezes na 

semana 

( ) Mais que 

cinco vezes na 

semana 

 
 
 
 
 
 
 

 
Curso: 

( ) Administração 
( ) Ciências 

Contábeis 
( ) Direito 

( ) Ed. Física – 

Bacharelado 

( ) Ed. Física – 

Licenciatura 
( ) Enfermagem 

( ) Engenharia 

Civil 

( ) Engenharia 

Elétrica 

( ) Engenharia de 

Software 

( ) Fisioterapia ( ) Medicina ( ) Nutrição 

( ) Odontologia ( ) Pedagogia 
( ) Publicidade e 

Propaganda 

( ) Psicologia 
( ) Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas 

Tecnologia em 

Gastronomia 
( ) Tecnologia em Estética e Cosmética 
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Período que está cursando: 

( )1º Período ( )2º Período ( )3º Período ( )4º Período 

( )5º Período 
( )6º 

Período 
( )7º Período 

( )8º Período 
( )9º 

Período 
( )10º Período 

 
Turno do curso: 

 
( ) Manhã 

 
( ) Tarde 

( ) 

Manhã 

e tarde 

 
( ) Noite 
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ANEXO A - ESCALA DE BURNOUT DE MASLACH PARA ESTUDANTES 

 
 

Escala de Burnout de Maslach para estudantes 

(Adaptação de J. Maroco & M. Tecedeiro a partir da versão de Schaufeli et al.,2002) 

 
 

As afirmações seguintes são referentes aos sentimentos/emoções de estudantes em 

contexto escolar. Leia cuidadosamente cada afirmação e decida sobre a frequência 

com que se sente da forma descrita e de acordo com a tabela seguinte: 

 
 

Nunca 
Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 
Regularmente 

Bastantes 

vezes 

Quase 

sempre 
Sempre 

0 1 2 3 4 5 6 

Nenhuma 

vez 

Poucas 

vezes por 

ano 

Uma vez 

por mês 

Poucas vezes 

por mês 

Uma vez 

por semana 

Poucas 

vezes por 

semana 

Todos os 

dias 

 
 

Itens 
Nunca → Sempre 

0 1 2 3 4 5 6 

Exaustão emocional 

1. Os meus estudos deixam-me emocionalmente exausto 0 1 2 3 4 5 6 

2. Sinto-me de ‘rastos’ no final de um dia na universidade 0 1 2 3 4 5 6 

3. Sinto-me cansado quando me levanto de manhã e penso que tenho de 

enfrentar mais um dia na universidade 
0 1 2 3 4 5 6 

4. Estudar ou assistir a uma aula deixam-me tenso 0 1 2 3 4 5 6 

5. Os meus estudos deixam-me completamente esgotado 0 1 2 3 4 5 6 

Descrença 

1. Tenho vindo a desinteressar-me pelos meus estudos desde que 

ingressei na universidade 
0 1 2 3 4 5 6 

2. Sinto-me pouco entusiasmado com os meus estudos 0 1 2 3 4 5 6 

3. Sinto-me cada vez mais cínico relativamente à utilidade potencial dos 

meus estudos 
0 1 2 3 4 5 6 

4. Tenho dúvidas sobre o significado dos meus estudos 0 1 2 3 4 5 6 

Eficácia Profissional 
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1. Consigo resolver, de forma eficaz, os problemas que resultam dos meus 

estudos 
0 1 2 3 4 5 6 

2. Acredito que participo, de forma positiva, nas aulas a que assisto 0 1 2 3 4 5 6 

3. Sinto que sou um bom aluno 0 1 2 3 4 5 6 

4. Sinto-me estimulado quando alcanço os meus objetivos escolares 0 1 2 3 4 5 6 

5. Tenho aprendido muitas matérias interessantes durante o meu curso 0 1 2 3 4 5 6 

6. Durante a aula, sinto que consigo acompanhar as matérias de forma 

eficaz 
0 1 2 3 4 5 6 

 


