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INTRODUÇÃO 
A Organização Mundial da Saúde define qualidade de vida como a percepção 
do indivíduo de sua posição na vida.1 O Conselho Federal de Medicina aponta 
que mais de 50% dos médicos possuem algum distúrbio psiquiátrico, alguns 
deles iniciando desde a formação médica,2 devido fatores estressantes 
depressores da qualidade de vida do estudante,3-6 ocasionando problemas 
relacionados à sua saúde.7 

Ao entrar na faculdade, os estudantes precisam se adequar à vida universitária8 
e deixam de lado atividades costumeiras ou prazerosas.3 Em se tratando da 
Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM), há 
uma solicitação suplementar de adaptação concernente à metodologia de ensino 
utilizada, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP).9  
OBJETIVO 
Relatar um estudo sobre a qualidade de vida dos estudantes de Medicina da 
EMCM. 
METODOLOGIA 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com a 
resolução 466/12. Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, utilizando 
o WHOQOL-Bref. 
RESULTADOS 
Os dados estão em fase de processamento e análise, mas já infere-se o quanto 
da vida social, inter-relacional e do lazer é abdicado em prol da vida estudantil e 
preocupam à medida que comprovam uma atenuação da qualidade de vida do 
estudante, mesmo antes de sua entrada na universidade, piorando após esse 
marco e se reduzindo até o exercício da profissão, com consequente 
esgotamento físico e emocional, despersonalização e baixa realização pessoal, 
sugerindo evolução para burnout. 
De forma observacional, acredita-se que os resultados na EMCM, comparados 
às demais universidades, sejam discrepantes, uma vez que essa está localizada 
dispõe de currículo ativo e se localiza no interior do estado, com escassas 
opções de lazer. 
CONCLUSÃO 
Faz-se necessário que se elaborem estratégias de enfrentamento do estresse 
pelos estudantes de Medicina e orientem mudanças relacionadas à sua saúde. 
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