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Atualmente o burnout está incluído no ICD-11
como fenómeno ocupacional, contudo não é conside-
rado como condição médica, e foi descrito como “sín-
drome conceitualizada como resultado de stress cróni-
co no local de trabalho que não foi gerenciado com su-
cesso”2.
A incidência da Síndrome de Burnout (SB) depende

de fatores pessoais, psicodinâmicos, profissionais e de
ambiente social3. Em profissionais de saúde pode cul-
minar numa resposta disfuncional ao stress ocupacio-
nal crónico e originar efeitos deletérios na qualidade
do atendimento, nos custos em saúde e na satisfação e

Abstract

Overview and Aims: Numerous studies have shown that burnout has high incidence among medical doctors, being es-
pecially high among gynecologists and obstetricians. Since there is no known study on the incidence in this medical resi-
dency in Portugal, our primary goal was to evaluate the incidence of burnout in gynecologists and obstetricians, to un-
derstand which factors are most associated with the syndrome and to contribute to the prevention of burnout.
Study Design: Cross-sectional survey.
Population: Gynecologists and obstetricians practicing in Portugal.
Methods: A survey was elaborated and validate by the authors about sociodemographic and professional and personal life
questions with burnout assessment through Copenhagen Burnout Syndrome Questionnaire adapted to Portuguese. The
questionnaire was addressed via e-mail to all members of the Portuguese Society of Gynecology and the Portuguese Socie-
ty of Obstetrics and Maternal-Fetal Medicine. Anonymity was ensured through the Google Forms platform. The results were
analyzed using the SPSS statistical software.
Results: It was obtained 217 responses; 56.7% of the gynecologists and obstetricians who participated in the study suffer
from burnout, with an average of 54.9 points in the validated scale. Women doctors, younger specialists, few leisure acti-
vities; thinking about changing specialty; profession or institution/service; classification of workplace conditions; excessi-
ve workload, lack of career progression, lack of autonomy in managing working hours, inequality in working conditions
and salary as causes of stress and anxiety; no activities for reducing stress and anxiety; and regular intake of anxiolytic and/or
antidepressant drugs were more associated with Burnout.
Conclusions: This analysis found a high incidence of burnout in the specialists of gynecology and obstetrics in Portugal,
as reported in other international studies. In addition, it was possible to identify aggravating and protective factors ame-
nable to intervention.
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INTRODUÇÃO

O termo burnout (burn + out) deriva do inglês e sig-
nifica “queimar até à exaustão”, trata-se de um es-

gotamento físico e mental, consequente de uma vida
profissional exigente e desgastante1.
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segurança dos doentes4,5. Além do mais, do ponto de
vista pessoal, a insatisfação no trabalho e diminuição da
produtividade, pode causar aumento da incidência do
abuso de álcool e de substâncias psicoativas, perturba-
ções depressivas e ideação suicida3,6.
Devido ao impacto negativo da SB, torna-se impe-

rioso atuar não só na consciencialização dos médicos
acerca dos riscos, como também na adoção de estraté-
gias individuais e organizacionais capazes de prevenir
o aparecimento da síndrome.
A Ginecologia e Obstetrícia (GO) é uma especiali-

dade médico-cirúrgica, integrada nos serviços de ur-
gência, com carácter imprevisível na sua prática diária,
pelo que se torna uma especialidade facilmente susce-
tível de causar burnout nos profissionais da sua área7,8.
Uma vez que não se conhece nenhum estudo por-

tuguês acerca do burnout orientado exclusivamente
para os especialistas de GO em Portugal, considerou-
-se oportuna a realização desta pesquisa.

MÉTODOS

Para a concretização deste estudo transversal, foi ela-
borado e validado pelos autores um questionário na
plataforma Google Formulários, no qual estava asse-
gurada a confidencialidade dos dados dos participan-
tes. O questionário foi dirigido exclusivamente a espe-
cialistas no ativo, tendo-se excluído os internos da es-
pecialidade e os que já não exercem a atividade profis-
sional. Este é composto por 53 questões de carácter
sociodemográfico e profissional, avaliação do burnout
e de outros fatores, adaptado à especialidade de GO, e
obteve aprovação da Comissão de Ética da FCS-UBI no
dia 25/11/2020 (Parecer relativo ao processo n.º CE-
UBI-Pj-2020-075:ID2194).
O questionário foi dividido em 4 secções:
– Primeira secção: informações sobre os objetivos

do estudo, identificação dos responsáveis pelo estudo,
consentimento livre informado e escrito em como con-
corda participar no estudo, (obrigatório para ter aces-
so ao restante questionário).
– Segunda secção: questões sociodemográficas e

profissionais: sexo, idade, habilitações literárias, esta-
do civil, se tem filhos, (se aplicável) se a profissão do
cônjuge está relacionada com a saúde, local onde exer-
ce funções, a que área pertence a instituição principal,
carga horária semanal média, tipo de horário pratica-
do, vínculo profissional, há quantos anos é especialis-
ta, divisão do tempo dedicado a ginecologia e/ou obs-

tetrícia, divisão do tempo dedicado à medicina públi-
ca e/ou medicina privada, categoria profissional, se
orienta/orientou internos de especialidade, quantos fins
de semana trabalha por mês, quais a atividades clínicas
que realiza habitualmente na prática clínica, n.o médio
de consultas semanais de ginecologia e obstetrícia e se
está ou esteve envolvido em processos médico-legais
como arguido.
– Terceira secção: Avaliação da presença de burnout,

através da escala Copenhagen Burnout Inventory – ver-
são adaptada e validada para português (CBI-PT)9.
– Quarta secção: avaliação de outros fatores, que in-

cluíram tempo médio que reserva semanalmente para
atividades de lazer, pensamentos sobre mudança de
profissão, especialidade, instituição/serviço, condições
do local de trabalho, quais as situações que causam
mais stress e ansiedade, se já teve complicações major
em atividades obstétricas e ou ginecológicas, se realiza
atividades com vista à redução do stress e quais (se apli-
cável), se toma regularmente fármacos antidepressivos
ou ansiolíticos, se está envolvido em atividades acadé-
micas/letivas e por fim se tem outra atividade profis-
sional além da Medicina.
Para a distribuição do inquérito foi pedida a cola-

boração da Sociedade Portuguesa de Ginecologia (SPG)
e da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina
Materno-Fetal (SPOMMF), que o divulgaram entre os
seus associados, tendo-se reunido um total de 217 res-
postas.
A escala CBI-PT é composta por várias questões so-

bre o impacto laboral na vida pessoal e profissional e
sobre a frequência com que sente determinados sinto-
mas; para cada opção de resposta existe uma pontua-
ção associada. No final é determinada a média das pon-
tuações das respostas e, segundo a escala, determina-
-se que está presente a síndrome de burnout se a mé-
dia for superior a 39.8 pontos, e síndrome de burnout
elevado (SBE) se a média for superior a 50 pontos.
Foi analisada a existência de associação entre as di-

ferentes variáveis em estudo e os níveis de Burnout
(Burnout e Burnout Elevado). Para tal recorreu-se aos
Teste do Qui-Quadrado e de Fisher, considerando-se
um nível de significância de 5%.

RESULTADOS

Após aplicação dos critérios de pontuação para deter-
minar a presença da SB, verificou-se que 56.7% (123)
dos ginecologistas e obstetras que participaram no 
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estudo têm burnout, sendo que 37% têm burnout ele-
vado, Quadro I.
Os fatores sociodemográficos e profissionais com re-

lação estatisticamente significativa com a presença de
SB, foram o sexo, a idade e o n.o de anos de especiali-
dade. Os especialistas do género feminino, com menos
de 50 anos e que concluíram o seu internato há menos
de 20 anos eram mais afetados pelo SB, como se pode
ver no Quadro II. Os especialistas há menos de 20 anos
também eram mais afetados por burnout elevado, Qua-
dro III.
Dos fatores não profissionais, 78.6% dos profissio-

nais que reservavam menos que uma hora diária para
atividades de lazer sofriam de SB. Dos profissionais que
reservam menos de 7h semanais para atividades de la-
zer, 80.2% sofrem de SBE, contrariamente ao que se
observou nos que reservam mais de 14h (SBE de 4.9%),
Quadro III. 72.8%, 55.6% e 59.5% dos especialistas
que referiram pensar repetitivamente em mudar de pro-
fissão, de especialidade ou de instituição ou serviço,
sofrem de burnout elevado (Quadro III). 63.2% dos
profissionais com burnout classifica as condições de
trabalho inferiores a 3, numa escala de 0 a 5 (Quadro
II). De forma oposta, os profissionais que não pensa-
vam mudar de profissão, especialidade ou instituição
ou serviço, 83,0%, 91,0% e 74,0% respectivamente,
não sofrem de SB (Quadro II). 66.7% dos profissionais
que sofrem SBE também consideram ter más condições
profissionais no seu local de trabalho (Quadro III). O
stress e a ansiedade também se associaram de SB e SBE
(Quadros II e III). As atividades com vista à redução do
stress parecem ser fator protetor da SB uma vez que,
52.9% dos médicos que realizam essas atividades não
sofrem de SB, enquanto que os que as não realizam,
em 62.2% dos casos sofre de burnout. 13.4% dos mé-
dicos referiram recorrer à toma de fármacos ansiolíti-
cos e/ou antidepressivos, e dos que os tomam regular-
mente, 89.7% sofre de SB (Quadro II), e 65.5% de SBE
(Quadro III). Dos especialistas que não têm outra ati-
vidade profissional, 56.6% sofre de burnout, enquan-
to que 66,7% e 81.5% dos profissionais que têm outra

atividade profissional não sofre respetivamente de bur-
nout ou burnout elevado (Quadros II e III).

DISCUSSÃO

Face ao universo de ginecologistas e obstetras e ao mé-
todo de divulgação do questionário, pode-se conside-
rar que o número de respostas obtido foi satisfatório,
permitindo elaborar o estudo com validade científica.
Observou-se uma maior taxa de resposta no sexo fe-

minino e nas idades compreendidas entre os 35 e 65
anos, o que se alinha com os dados disponíveis na Or-
dem dos Médicos que aponta que dos médicos de GO
a exercer em Portugal 65.5% são mulheres, e 53.4%
dos médicos/as têm entre 36-65 anos10.
O presente estudo, ao observar que 56.7% dos es-

pecialistas de Ginecologia e Obstetrícia em Portugal so-
frem de SB está de acordo com o reportado pela Ame-
rican College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG),
que estimou que 40-75% dos ginecologistas e obstetras
americanos experienciam algum tipo de burnout pro-
fissional ao longo da sua carreira11.
Vários estudos acerca do burnout na profissão médi-

ca, demonstraram que é no Internato de Formação Es-
pecífica que se verifica o pico da incidência da SB3,6,12-16.
Este é um período com algumas singularidades, visto
ser uma etapa de construção da identidade profissional,
com várias avaliações e trabalhos, sobrecarga laboral e
em certa parte vivência em ambiente competitivo. Por
já terem sido realizados vários estudos que o demons-
tram, optou-se pela exclusão dos internos de GO no
presente estudo. O nosso objectivo foi tentar com-
preender quais os fatores mais relevantes do SB após a
conclusão do internato médico, altura em que o médi-
co começa a ter uma situação profissional mais estável,
e excluir o factor de incerteza futura que acompanha o
médico durante todo o seu internato, e que poderia ser
fator confundente.
Embora não seja consensual que o sexo feminino es-

teja mais predisposto ao burnout, estudos realizados

QUADRO I. RESULTADOS DO CBI-PT.

Resultados Frequência Absoluta (N.o) Percentagem Média CBI-PT
Não tem Burnout 94 43.3% 27.42 pontos
Tem Burnout (>39.8) 123 56.7% 54.90 pontos
Tem Burnout Elevado (>50) 81 37% 60.07 pontos
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QUADRO II. FATORES ESTATISTICAMENTE ASSOCIADOS À PRESENÇA DE SÍNDROME DE BURNOUT.

Fatores
Tem Burnout? Total

Não N.o (%) Sim N.o (%) N.o (%)
Sexo Feminino N.o (%) 79 (78.0%) 104 (88.9%) 182 (83.9%)
(p-value=0.030) Masculino N.o (%) 22 (22.0%) 13 (11.1%) 35 (16.1%)

Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)
Idade Até 35 anos N.o (%) 11 (11.0%) 20 (17.1%) 31 (14.3%)
(p-value=0.022) 36-50 anos N.o (%) 37 (37.0%) 59 (50.4%) 96 (44.2%)

51-65 anos N.o (%) 46 (46.0%) 36 (30.8%) 82 (37.8%)
Mais de 66 anos N.o (%) 6 (6.0%) 2 (1.7%) 8 (3.7%)
Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)

Anos de especialista Até 20 anos N.o (%) 54 (54.0%) 81 (69.2%) 135 (62.2%)
(p-value=0.021) 21 ou mais anos N.o (%) 46 (46.0%) 36 (30.8%) 82 (37.8%)

Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)
Quanto tempo reserva, em média, por 7h ou menos N.o (%) 53 (53.0%) 92 (78.6%) 145 (66.8%)
semana, para atividades de lazer? 7-14h N.o (%) 25 (25.0%) 18 (15.4%) 43 (19.8%)
(p-value<0.01) 14h ou mais N.o (%) 22 (22.0%) 7 (6.0%) 29 (12.9%)

Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)
No último mês, pensou alguma vez, que Não N.o (%) 83 (83.0%) 46 (39.3%) 129 (59.4%)
se pudesse, mudaria de profissão? Sim N.o (%) 17 (17.0%) 71 (60.7%) 88 (40.6%)
(p-value<0.01) Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)
No último mês, pensou alguma vez, que Não N.o (%) 91 (91.0%) 65 (55.6%) 156 (71.9%)
se pudesse, mudaria de especialidade? Sim N.o (%) 9 (9.0%) 52 (44.4%) 61 (28.1%)
(p-value<0.01) Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)
No último mês, pensou alguma vez, que Não N.o (%) 74 (74.0%) 55 (47.0%) 129 (59.4%)
se pudesse, mudaria de instituição/serviço? Sim N.o (%) 26 (26.0%) 62 (53.0%) 88 (40.6%)
(p-value<0.01) Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)
Como classifica as condições de trabalho 1 N.o (%) 1 (1.0%) 9 (7.7%) 10 (4.6%)
na sua instituição principal? (1-muito más 2 N.o (%) 12 (12.0%) 19 (16.2%) 31 (14.3%)
a 5-muito boas) 3 N.o (%) 34 (34.0%) 46 (39.3%) 80 (36.9%)
(p-value=0.049) 4 N.o (%) 44 (44.0%) 36 (30.8%) 80 (36.9%)

5 N.o (%) 9 (9.0%) 36 (30.8%) 16 (7.4%)
Total N.o (%) 100 (46.1%) 7 (6.0%) 217 (100%)

Causas de stress e Excesso de carga laboral Não N.o (%) 61 (61.0%) 39 (33.3%) 100 (46.1%)
ansiedade: (p-value<0.01) Sim N.o (%) 39 (39.0%) 78 (66.7%) 117 (53.9%)

Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)
Falta de progressão na Não N.o (%) 75 (75.0%) 68 (58.1%) 143 (65.9%)
carreira (p-value=0.009) Sim N.o (%) 25 (25.0%) 49 (41.9%) 74 (34.1%)

Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)
Falta de autonomia na Não N.o (%) 88 (88.0%) 88 (75.2%) 176 (81.1%)
gestão do horário de Sim N.o (%) 12 (12.0%) 29 (24.8%) 41 (18.9%)
trabalho (p-value=0.016) Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)
Desigualdades nas Não N.o (%) 74 (74.0%) 59 (50.4%) 133 (61.3%)
condições de trabalho e Sim N.o (%) 26 (26.0%) 58 (49.6%) 84 (38.7%)
salários (p-value<0.01) Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)

(continua)
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na Turquia, Roménia e Estados Unidos da América, de-
monstraram que se verifica maior incidência de bur-
nout no sexo feminino5,7,17,18, tal como documentado
no presente estudo, onde 57.1% das mulheres que res-
ponderam ao questionário sofrem de burnout, uma
percentagem bastante superior à observada no género
masculino.
Estudos realizados no Brasil e México demonstra-

ram que o excesso de carga laboral, a falta de autono-
mia e de reconhecimento, as fracas condições do local
de trabalho, a falta de recursos humanos e materiais e
a desorganização do serviço são fatores desencadean-
tes do burnout19-21, tal como observado no presente es-
tudo, onde se demonstrou haver relação estatistica-
mente significativa com as variáveis mencionadas. Da
análise estatística dos dados, pode-se retirar algumas
ilações acerca de possíveis medidas protetoras do apa-
recimento da síndrome, quer individuais quer organi-
zacionais. Estas dependerão de cada indivíduo e da sua
disponibilidade e vontade para tal, assim como das po-
líticas das instituições onde exercem a sua atividade
profissional. Vários estudos comprovam que a gestão
de stress, sessões Balint, exercício aeróbico ou mesmo
apenas 10 minutos de alongamentos são medidas com
sucesso comprovado na melhoria sintomatológica da
SB3,22. Outros estudos comprovam que o apoio psico-
lógico dos profissionais, inclusão em programas de
educação e gestão da síndrome, medidas de higiene do
sono, atividades e hobbies garantem eficácia. Baseado
nos resultados do presente estudo, outras medidas pro-
tetoras poderão ser a adoção de estilo de vida mais sau-
dável, com reserva >2h por dia para atividades de la-
zer, realização de atividades com vista à redução do
stress e ansiedade, adoção de um hobby ou outra ati-

vidade profissional. A nível institucional, a melhoria da
infraestrutura, garantia de equipamentos necessários
para o bom desempenho médico, a promoção das boas
práticas médicas, a garantia de serviços de limpeza e ali-
mentação adequados, a criação de bom ambiente de
equipa, a promoção da pesquisa clínica, o respeito da
carga horária e a implementação de sistemas de incen-
tivos são alguns exemplos de medidas que têm sido
enumeradas para melhorar a satisfação profissional e
prevenir o Burnout21.
Todavia, apesar dos resultados significativos há que ter

em conta algumas condições adversas e limitações des-
te estudo. Primeiro, a distribuição via e-mail e apenas
aos especialistas constantes nas listas da SPG e da
SPOMMF, está associada a uma menor adesão, compro-
metendo em parte os resultados do estudo, uma vez que
este depende da amostra estudada. Segundo, perante a
situação atual que enfrentamos, a pandemia da COVID-
-19 pode por uma lado ser a origem de exaustão, stress
e desmotivação profissional e por isso aumento dos ca-
sos de SB, como pelo oposto, face ao excesso de carga la-
boral pode ter causado menor adesão ou vontade de
preenchimento do questionário, e por essa razão subes-
timar o total dos casos de SB. Além disso, uma vez que
este estudo foi pensado em janeiro de 2020, no questio-
nário não estão incluídas variáveis sobre o impacto da
COVID-19, que como referido acima pode ter influen-
ciado os resultados. Adicionalmente, e como já referido,
a exclusão dos médicos internos do presente estudo su-
bestima os casos de burnout totais. Também o facto de
não haver muitos estudos acerca deste tema dificulta a
comparação de resultados, de fatores de risco e fatores
protetores. E por último, o facto de haver várias escalas
de medida da SB não permite garantir a exatidão dos 

QUADRO II. FATORES ESTATISTICAMENTE ASSOCIADOS À PRESENÇA DE SÍNDROME DE BURNOUT (continuação).

Fatores
Tem Burnout? Total

Não N.o (%) Sim N.o (%) N.o (%)
Realiza atividades com vista à redução Não N.o (%) 37 (37.0%) 61 (52.1%) 98 (45.2%)
do stress? Sim N.o (%) 63 (63.0%) 56 (47.9%) 119 (54.8%)
(p-value=0.026) Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)
Toma regularmente fármacos ansiolíticos Não N.o (%) 97 (97.0%) 91 (77.8%) 188 (86.6%)
e/ou antidepressivos? Sim N.o (%) 3 (3.0%) 26 (22.2%) 29 (13.4%)
(p-value<0.01) Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)
Tem outras atividades profissionais para Não N.o (%) 82 (82.0%) 107 (91.5%) 189 (87.1%)
além da medicina? Sim N.o (%) 18 (18.0%) 10 (8.5%) 28 (12.9%)
(p-value=0.049) Total N.o (%) 100 (46.1%) 117 (53.9%) 217 (100%)
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resultados obtidos. No entanto, apesar das limitações,
este é o primeiro estudo conhecido, realizado em gine-
cologistas e obstetras a exercer em Portugal, sendo assim
um contributo para o conhecimento da incidência des-

ta síndrome na especialidade de GO, podendo servir de
base para estudos futuros, com novas variáveis e verifi-
cação do impacto das medidas sugeridas como preven-
ção e gestão da SB nos profissionais.

QUADRO III. FATORES ESTATISTICAMENTE ASSOCIADOS À PRESENÇA DE SÍNDROME DE BURNOUT ELEVADO.

Fatores
Tem Burnout? Total

Não N.o (%) Sim N.o (%) N.o (%)
Anos de especialista Até 20 anos N.o (%) 77 (56.6%) 58 (71.6%) 135 (62.2%)
(p-value=0.028) 21 ou mais anos N.o (%) 59 (43.4%) 23 (28.4%) 82 (37.8%)

Total N.o (%) 136 (62.7%) 81 (37.3%) 217 (100%)
Quanto tempo reserva, em média, por 7h ou menos N.o (%) 80 (58.8%) 65 (80.2%) 145 (68.6%)
semana, para atividades de lazer? 7-14h N.o (%) 32 (23.6%) 12 (14.8%) 44 (18.5%)
(p-value=0.007) 14h ou mais N.o (%) 24 (17.6%) 4 (4.9%) 28 (12.9%)

Total N.o (%) 136 (62.7%) 81 (37.3%) 217 (100%)
No último mês, pensou alguma vez, que Não N.o (%) 107 (78.7%) 22 (27.2%) 129 (59.4%)
se pudesse, mudaria de profissão? Sim N.o (%) 29 (21.3%) 59 (72.8%) 88 (40.6%)
(p-value<0.01) Total N.o (%) 136 (62.7%) 81 (37.3%) 217 (100%)
No último mês, pensou alguma vez, que Não N.o (%) 120 (88.2%) 36 (44.4%) 156 (71.9%)
se pudesse, mudaria de especialidade? Sim N.o (%) 16 (26.2%) 45 (55.6%) 61 (28.1%)
(p-value<0.01) Total N.o (%) 136 (62.7%) 81 (37.3%) 217 (100%)
No último mês, pensou alguma vez, que Não N.o (%) 96 (70.6%) 33 (25.6%) 129 (59.4%)
se pudesse, mudaria de instituição/serviço? Sim N.o (%) 40 (29.4%) 48 (59.5%) 88 (40.6%)
(p-value<0.01) Total N.o (%) 136 (62.7%) 81 (37.3%) 217 (100%)
Como classifica as condições de trabalho 1 N.o (%) 2 (1.5%) 8 (9.9%) 10 (4.6%)
na sua instituição principal? (1-muito más 2 N.o (%) 17 (12.5%) 14 (17.3%) 31 (14.3%)
a 5-muito boas) 3 N.o (%) 48 (35.3%) 32 (39.5%) 80 (36.9%)
(p-value=0.015) 4 N.o (%) 58 (42.6%) 22 (27.1%) 80 (36.9%)

5 N.o (%) 11 (8.1%) 5 (6.2%) 16 (7.4%)
Total N.o (%) 136 (62.7%) 81 (37.3%) 217 (100%)

Causas de stress e Excesso de carga laboral Não N.o (%) 76 (55.9%) 24 (29.6%) 100 (46.1%)
ansiedade: (p-value<0.01) Sim N.o (%) 60 (44.1%) 57 (70.4%) 117 (53.9%)

Total N.o (%) 136 (62.7%) 81 (37.3%) 217 (100%)
Falta de progressão na Não N.o (%) 99 (72.8%) 44 (54.3%) 143 (65.9%)
carreira (p-value=0.005) Sim N.o (%) 37 (27.2%) 37 (45.7%) 74 (34.1%)

Total N.o (%) 136 (62.7%) 81 (37.3%) 217 (100%)
Desigualdades nas Não N.o (%) 99 (72.8%) 34 (42.0%) 133 (61.3%)
condições de trabalho e Sim N.o (%) 37 (27.2%) 47 (58.0%) 84 (38.7%)
salários (p-value<0.01) Total N.o (%) 136 (62.7%) 81 (37.3%) 217 (100%)
Falta de reconhecimento Não N.o (%) 133 (97.8%) 81 (91.4%) 207 (95.4%)
(p-value=0.029) Sim N.o (%) 3 (2.2%) 7 (8.6%) 10 (4.6%)

Total N.o (%) 136 (62.7%) 81 (37.3%) 217 (100%)
Toma regularmente fármacos ansiolíticos Não N.o (%) 126 (92.6%) 62 (76.5%) 188 (86.6%)
e/ou antidepressivos? Sim N.o (%) 10 (7.4%) 19 (23.5%) 29 (13.4%)
(p-value=0.01) Total N.o (%) 136 (62.7%) 81 (37.3%) 217 (100%)
Tem outras atividades profissionais para Não N.o (%) 114 (83.8%) 76 (93.8%) 190 (87.6%)
além da medicina? Sim N.o (%) 22 (16.2%) 5 (6.2%) 27 (12.4%)
(p-value=0.045) Total N.o (%) 136 (62.7%) 81 (37.3%) 217 (100%)
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