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RESUMO 

 
A saúde mental dos estudantes de Medicina é um assunto que gera discussões há muito tempo e 

merece seu devido espaço nas produções científicas, prova disso é a taxa de depressão e a de suicídio, que 
são maiores nesse meio do que no restante da população. Somando-se a isso, encontram-se quantidades 
alarmantes de transtornos psiquiátricos em estudantes de medicina, demonstrando o desgaste psicológico 
vivenciado pelos acadêmicos durante o curso. Este trabalho em questão se propôs a analisar, de forma 
qualitativa, os estudantes de medicina de uma universidade do sul do Brasil para ter melhor domínio dos 
paramentos que permeiam essas taxas. Entre os objetivos, foi proposto analisar o que pode influenciar na 
qualidade de vida desses estudantes, identificar e pontuar críticas mais frequentes, estabelecer quais foram 
as mudanças no convívio social e pontuar fatores de alívio e de piora do bem-estar dos pesquisados, por fim, 
identificar drogas lícitas e ilícitas utilizadas por eles. Foi utilizado um questionário semiestruturado para a 
realização de entrevistas individuais com alunos do primeiro ao quarto ano do curso, elaborado pelos autores 
do trabalho, com a finalidade de servir apenas de guia das entrevistas. As entrevistas foram gravadas, 
transcritas e por fim analisados por meio da técnica de Análise Temática de Conteúdo para fim dos resultados. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental; Educação Médica; Metodologia Ativa. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 Não é de agora que a qualidade de vida do estudante de medicina vem sendo 
objeto de estudo contemplado por muitos trabalhos nacional e internacionalmente (ROSA 
et al., 2014). Já é consenso no meio científico que a taxa de depressão e suicídio é maior 
entre estudantes de medicina e médicos do que na população geral (DELLA SANTA; 
CANTILINO, 2016).  

A WHOQOL (World Health Organization Quality of Life) define qualidade de vida 
como “a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos 
sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações”. 

Della Santa e Cantilino (2016) trazem em revisão de literatura estatísticas que 
atestam a grande prevalência de transtornos psiquiátricos em acadêmicos de medicina, 
como depressão e ansiedade, e forte associação do desenvolvimento desses transtornos 
com a escola médica. Isso também prejudica diretamente a qualidade de vida dos 
estudantes, que podem chegar a desistir do curso ou até cometer suicídio. Alves et al. 
(2010), em seu estudo que avaliou estudantes de medicina no primeiro período e no último 
período do curso, através do instrumento Whoqol-bref, conclui que a qualidade de vida dos 
estudantes de Medicina sofre desgastes no domínio psicológico durante o curso médico. 

Aqui, nos propusemos a realizar um estudo qualitativo com estudantes de medicina 
de uma universidade do sul do Brasil para tentar entender melhor os fatores que estão por 
trás dessas taxas. E sendo uma faculdade com método de ensino ativo, o Problem Based 
Learning (PBL), também vamos avaliar a influência desse método de ensino na qualidade 
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de vida do estudante, sendo a busca principal, o entendimento dos múltiplos aspectos que 
compõem o indivíduo e afetam sua qualidade de vida. 

Este trabalho se justifica no fato de que na literatura atual temos muitos estudos 
quantitativos sobre o tema, que mostram com números o estado da qualidade de vida de 
estudantes de medicina, mas encontra-se pouquíssimos estudos qualitativos que tentam 
entender o que está por trás desses dados e principalmente que traga essa informação a 
partir da visão do próprio discente que passa por isso. Ademais, o presente trabalho pode 
servir como base para a elaboração de estratégias, por parte dos docentes e coordenações 
de cursos de medicina, que visem a melhora da qualidade de vida do estudante em suas 
instituições podendo assim formar melhores médicos e que sejam capazes de exercer a 
profissão com qualidade e dignidade. 

O objetivo geral do presente estudo foi analisar o que pode influenciar na qualidade 
de vida do estudante de Medicina de uma instituição que utiliza o PBL como metodologia 
de ensino. Como objetivos específicos, procurou-se identificar as opiniões dos estudantes 
sobre o método, além de pontuar as críticas mais frequentes. Também, foi tido como foco, 
estabelecer quais foram as maiores mudanças no convívio social desses alunos após 
ingressarem no ensino superior. Além disso, objetivou-se pontuar fatores de alívio e de 
piora para o bem-estar da população pesquisada. Por fim, procurou-se identificar quais são 
as drogas ilícitas e lícitas mais utilizadas por esse público com a finalidade de melhorar o 
desempenho nas atividades curriculares. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Pesquisas qualitativas vendo sendo cada vez mais realizadas, porém ainda se 
percebe uma predominância muito grande de publicações quantitativas em detrimento das 
qualitativas em saúde, inclusive no tema aqui apresentado.  

A pesquisa qualitativa tem grande presença nas áreas sociais devido suas 
características como o reconhecimento da importância do contexto, do conhecimento local 
relatado pelos participantes locais; mas que também pode e deve ser utilizada em saúde, 
uma vez que permite ao pesquisador ir mais a fundo nas questões levantadas e descobrir 
informações que não podem ser quantificadas  (KERR; KENDALL, 2013). 

Segundo Minayo (2008) “compreender” é o verbo da pesquisa qualitativa, ou seja, 
compreender e interpretar a realidade. O uso do método qualitativo permite ao pesquisador 
avaliar não só a percepção do aluno sobre o tema, mas também o entendimento de quais 
são os motivos e como eles influenciam na qualidade de vida do estudante de medicina, 
nos permitindo chegar a conclusões que podem orientar intervenções práticas mais 
resolutivas. 

A pesquisa foi feita através de um questionário semiestruturado, desenvolvido pelos 
próprios autores de acordo com nossos objetivos com esse trabalho. Composto por uma 
breve identificação restrita à turma da faculdade, idade e sexo; uma base comum com 26 
questões abertas, para todos os entrevistados e uma última parte com quantidade variando 
entre 3 e 5 questões direcionadas para cada série, já sabendo que algumas preocupações 
e anseios são peculiares a cada período. 

O questionário teve como função servir de guia para o entrevistador, sendo que o 
objetivo maior era dar espaço para o entrevistado ter liberdade de falar sobre os fatores 
estressores dentro da universidade, não sendo aplicado de forma engessada, por isso, 
algumas entrevistas tiveram duração de tempo discrepante em relação às outras. Ademais, 
as entrevistas foram feitas por 4 alunos, não sendo portanto possível uma padronização 
tão exata, característica já esperada de uma pesquisa qualitativa. A abordagem aos 
entrevistados foi feita nas saídas dos tutoriais, pedimos para quem se dispusesse a 
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participar, ficar na sala no final do tutorial, sendo totalmente voluntário e aleatório as 
participações.  

As entrevistas foram feitas individualmente, após a leitura e assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido, gravadas pelo entrevistador, sem revelar a identidade do 
entrevistado (de forma anônima), para que ele se sentisse mais à vontade para falar, e 
posteriormente transcritas para serem lidas e analisadas. 
 
3 RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÕES  
 

 A pesquisa contou com 34 entrevistas gravadas em áudio entre os alunos do 
primeiro ao sexto ano de medicina de uma universidade privada do Sul do Brasil. Entre 
elas, 4 foram do quarto ano, 12 do terceiro, 12 do segundo e 6 do primeiro ano do curso. 
Até o atual momento, foram transcritas 21 de todas as entrevistas, sendo 3 do quarto ano, 
6 do terceiro, 8 do segundo e 4 do primeiro ano.  Foi dada prioridade para transcrição e 
interpretação das entrevistas com menos respostas monossilábicas e/ou apenas afirmativa 
e negativa para as perguntas em questão. Além disso, é importante salientar que a análise 
do presente estudo é de caráter exploratório e não teve o intuito de obter números como 
resultado.  

 Quanto ao método de aprendizagem ativa, foram encontradas opiniões 
divergentes, positivas e negativas. As opiniões positivas estavam mais concentradas entre 
os alunos do terceiro e do quarto ano. Porém, os defeitos apontadas pelos que criticaram, 
mostraram-se uniformes: o método costuma favorecer um certo perfil de aluno, que é 
aquele que é mais “aberto” e comunicativo, desfavorecendo os tímidos. Isso pode ser 
percebido nas seguintes falas: “Sou uma pessoa tímida e foi muito difícil me adaptar. Tive 
muitos problemas emocionais relacionados a isso, a minha insegurança nos tutorias, de 
falar pouco”. Além disso, ainda reclamam da grande sobrecarga de conteúdos a serem 
assimilados para uma sessão de tutoria como um fator prejudicial. 

Quando questionados sobre qualidade de vida, as queixas mais comuns são sobre 
a mudança drástica na vida social após ingressarem no ensino superior. A grande maioria 
acredita ser um desafio conciliar toda a rotina da faculdade com  atividades extras. Percebe-
se o impacto negativo em relação a perder amigos que não estão na faculdade, pois as 
atividades ficam mais voltadas ao meio acadêmico, ocorrendo uma troca muito grande no 
ciclo de amizades. “Eu quase não tenho vida social”, “eu era uma pessoa que fazia bastante 
coisa”, são depoimentos que demonstram essa transformação na vida dos acadêmicos. 
 Entre os fatores de alívio, o mais comumente apontado foi o papel da família. A 
grande maioria dos estudantes moram longe dos pais e relataram que quando voltam para 
a casa costumam sentir-se melhores e mais seguros. Muitos também afirmaram que fazem 
atividades de lazer como válvula de escape para o estresse da faculdade, porém, encontra-
se em muitas falas a dificuldade de se desligar mentalmente do ambiente acadêmico 
mesmo em momentos de lazer. “Eu não consigo me desligar”, “eu me sinto um pouco 
culpada”, “sempre penso na faculdade”, são exemplo de respostas encontradas com 
frequência. 
 Ao serem abordados sobre o uso de drogas lícitas ou ilícitas, 16 dos 21 afirmaram 
que já as utilizaram com finalidade de melhorar o desempenho nos estudos. Dos que 
responderam positivamente à utilização das substâncias, foram analisadas as drogas mais 
frequentes. Em primeiro lugar apareceu a cafeína com 81,25% de consumo, seguido da 
Ritalina e dos energéticos, ambos consumidos por 31,25% dos entrevistados. Foram 
mencionadas com menos frequência substâncias como Rivrotril, Sertralina, Venvanse e 
Quetiapina.  
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante das divergentes opiniões dos alunos em relação a metodologia de ensino 

ativa, que estão bem relacionadas ao ano em que o acadêmico está cursando, conclui-se 
que leva um tempo considerável até o acadêmico sentir-se confortável fora do modelo 
tradicional. Prova disso é que alunos dos dois primeiros anos costumam ainda preferir o 
método tradicional em relação ao ativo, o que se observa menos entre os que estão no 
terceiro e no quarto ano. Ainda é possível concluir que um certo perfil de aluno é favorecido 
em relação ao outro dentro do modelo novo de ensino, sendo assim, os que são mais 
tímidos ou têm maior dificuldade em falar em público, acabam tendo a saúde mental mais 
prejudicada.  

Conclui-se ainda, de forma alarmante, que muitos estudantes não conseguem 
relaxar totalmente dos problemas acadêmicos, apresentando até mesmo sentimento de 
culpa ao realizarem atividades de lazer.  Dessa forma, faz-se necessário que a faculdade 
dê mais atenção e apoio psicológico aos acadêmicos de medicina, seja com atividades e 
palestras expositivas, ou até mesmo com a disponibilidade de serviço de atendimento por 
psicólogos e/ou psiquiatras, pelo menos nos anos iniciais da formação acadêmica. 
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