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COMO ESTAMOS?



• Meta-análise com 17.431 estudantes ao entrarem em Programas 
de Residência Médica apontaram 44,2% de burnout ( 
Frajerman,2019);

• No período entre a Graduação e a Residência, o índice de ideação 
suicida aumenta de 4% para 25% ( Sem et al, 2010);

• Longas jornadas de trabalho, privação de sono, ansiedade de 
desempenho, conflitos entre valores éticos e econômicos 
aumentam chance para Depressão (Gunter,2016);

• Dificuldade de pedir ajuda por sentimento de inadequação, 
vergonha perante os colegas, percepção sobre reputação e 
confidencialidade (Andrew,2011).



Saúde Mental do Médico Brasileiro

• Pesquisa do Setor de Comunicação do CFM realizada com 4.213 médicos;
• Aplicação de questionário online;
• Coleta de dados realizada entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019;
• Amostra proporcional ao tamanho das UF;
• Estratificada por sexo, idade e região das UF.



51.876 (44,5%)

Vínculos empregatícios



Jornada de trabalho semanal
53.204 (76%)



Situação da jornada
3.735 (88,7%)



Estratégias de prevenção

Entre 2003 e 2011, Conselho de Credenciamento de Residência Médica 
implementou política para diminuir número de horas trabalhadas

(Kuhn, 2017)

Resultado: pouco efetivo
Programa “bem estar médico”  na Califórnia com foco em desenvolvimento 
de liderança, prática regular de exercícios e ferramentas para detectar 
precocemente médicos em sofrimento
Resultado: efetivo



Estratégias de prevenção

A Associação Médica do Canadá implementou o:

Physician Health Program
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Pontos para reflexão

1. Autocuidado;
2. Planejamento de carreira;
3. Planejamento financeiro;
4. Como estamos agindo na Relação com o nosso 

Paciente;
5. Educação Continuada incluindo as novas 

Tecnologias;
6. Atividade Física.



De que me serve fabricar um
bom ferro, se meu próprio
interior está cheio de escórias?

(Goethe)


