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RESUMO 

Contexto: A síndrome de Burnout é caracterizada quando o indivíduo sofre, muitas vezes 
de forma crônica, os efeitos somáticos dos agentes estressores que não são enfrentados. 
Evidências mostram como o indivíduo precisa buscar formas de minorar os efeitos 
nefastos do estresse em sua qualidade de vida, sobretudo na realidade da pandemia. 
Conceitos como resiliência e autoeficácia vêm sendo aprofundados na busca por formas 
que auxiliem o indivíduo a lidar melhor com as dificuldades da vida. Neste sentido, as 
práticas musicais têm um papel fundamental tanto no que se refere à mobilização 
emocional que pode auxiliar no equilíbrio mental e melhor enfrentamento de situações 
estressantes quanto na ampliação de funções cerebrais, tais como cognição, memória, 
emoção e inteligência. Objetivos: a) verificar o impacto protetivo da vivência musical na 
incidência da síndrome de Burnout entre os profissionais da equipe de saúde do Hospital 
Nossa Senhora das Mercês (São João del-Rei/MG); b) avaliar eventuais diferenças sócio-
ocupacionais no desenvolvimento de sintomas relacionados ao estresse e c) detectar 
eventuais diferenças de gênero na eventual protetividade das práticas musicais em relação 
à Síndrome de Burnout. Sujeitos e métodos: Serão recrutados para este estudo os 
funcionários do corpo de saúde do Hospital Nossa Senhora das Mercês com mais de 18 
anos que não estiverem em tratamento psiquiátrico e sem uso de psicotrópicos. O estudo 
será primário, observacional, transversal, retrospectivo, analítico e comparativo. Serão 
aplicados dois instrumentos de avaliação (questionários): Questionário preliminar de 
Identificação da Burnout (elaborado e adaptado por Chafic Jbeili a partir do Maslach 
Burnout Inventory – MBI) e a versão portuguesa do Brief Music Experience 
Questionnaire (Brief MEQ). Hipótese Principal: sujeitos com escore alto no Brief MEQ 
apresentem escores baixos no Questionário adaptado do MBI, revelando uma função 
protetiva das práticas musicais aos sujeitos. A todos os sujeitos que preencherem os 
critérios de inclusão e aceitarem participar do estudo, será apresentado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido para que o mesmo seja assinado e armazenado como 
documentação da pesquisa. 
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ABSTRACT 

Context: Burnout syndrome is characterized when the individual suffers, often 
chronically, the somatic effects of stressors that are not dealt with. Evidence shows how 
the individual needs to look for ways to lessen the harmful effects of stress on their quality 
of life, especially in the pandemic reality. Concepts such as resilience and self-efficacy 
have been deepened in the search for ways that help the individual to deal better with the 
difficulties of life. In this sense, musical practices have a fundamental role both in terms 
of emotional mobilization that can help mental balance and deal better with stressful 
situations, as well as in the expansion of brain functions such as cognition, memory, 
emotion, and intelligence. Objectives: a) to verify the musical experience protective 
impact on the incidence of Burnout syndrome among health team professionals at the 
Nossa Senhora das Mercês Hospital (São João del-Rei/MG); b) to evaluate possible socio-
occupational differences in the development of stress-related symptoms and c) to detect 
any gender differences in the possible music practices protectiveness in relation to 
Burnout Syndrome. Subjects and methods: Employees of the Nossa Senhora das Mercês 
Hospital health staff over the age of 18, who are not in psychiatric treatment and who do 
not use psychotropic drugs, will be recruited for this study. The study will be primary, 
observational, transversal, retrospective, analytical and comparative. Two evaluation 
instruments (questionnaires) will be applied: preliminary Burnout Identification 
Questionnaire (prepared and adapted by Chafic Jbeili from the Maslach Burnout 
Inventory - MBI) and the Portuguese version of the Brief Music Experience 
Questionnaire (Brief MEQ). Main hypothesis: subjects with high scores on the Brief 
MEQ have low scores on the adapted MBI Questionnaire, revealing the music practices 
protective function for the subjects. All subjects who meet the inclusion criteria and agree 
to participate in the study will be presented with the Informed Consent Form to be signed 
and stored as research documentation. 
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