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RESUMO 
 

 

O ESTRESSE E SUA INFLUÊNCIA NO EXERCÍCIO DAS PRÁTICAS MILITARES 

 

AUTOR: Marcelo Katsuragi  

ORIENTADOR: Túlio Alcântara Valente 

 
 

Esse trabalho teve como objetivo compreender o fenômeno do estresse e seus desdobramentos 

como a evolução para a síndrome de Burnout no exercício da função militar, assim como buscar 

na literatura as estratégias de enfrentamento para esses quadros. O método utilizado para isso foi 

a revisão bibliográfica acerca do assunto, elencando duas principais possibilidades de 

enfrentamento e manejo do estresse como os conceitos de coping e o de resiliência. O coping 

se caracteriza como um conjunto de estratégias utilizadas pelas pessoas para se adaptar a 

circunstancias de adversidade. Esse conjunto de estratégias se constituem a partir das variáveis 

físicas e psicológicas que agregam a saúde física, moral, crenças ideológicas, inteligência e 

demais características pessoais do sujeito. Integram a estratégia de coping também os recursos 

encontrados no ambiente do sujeito como, seu contexto social, relacionamento conjugal, 

características familiares, redes sociais, recursos funcionais e condições econômicas. Os autores 

apontam que a disponibilidade desses recursos será diretamente responsável pela capacidade de 

avaliação do sujeito frente as situações adversas, e consequentemente qual será sua resposta. 

Existem diversas definições acerca do conceito de resiliência para a população militar, entre 

elas; a resistência interna para superar os efeitos negativos do combate, aptidão para encontrar 

significados positivos em situações adversas, motivos capazes de impedir o surgimento e 

desenvolvimento de doenças mentais como respostas a traumas e capacidade de obter êxito 

diante de um desafio apesar das dificuldades. O conceito de resiliência é integrado por quatro 

atributos constituintes, são eles; coping adaptativo, hardinees, controle pessoal e suporte social. 

Diante da diversidade de definições, o conceito de resiliência para o militar seria a capacidade de 

se adaptar ou de se recuperar diante de situações adversas, uma vez que o militar encontra-se 

diariamente sob constante desafios em seu ambiente de trabalho. Através dessa pesquisa foi 

possível apresentar o fenômeno do estresse e seus efeitos no contexto militar, assim como 

analisar e contribuir com estratégias de enfrentamento para minimizar os danos ocasionados 

por esse problema. 

 

Palavras-chave: Estresse; Burnout; Resiliência. 



ABSTRACT 
 

 

THE INFLUENCE OF THE PHENOMENOM STRESS IN THE MILITARY 

ACTIVITIES AND OPERATIONS 

 

AUTHOR: Marcelo Katsuragi  

ADVISOR: Túlio Alcântara Valente 

 
 

The objective of this monography is understand the phenomenon of stress and the evaluate to 

Burnout Syndrome in the military and search about strategies to confront this situation. Using 

a bibliographic review exist two main possibilities of confront and management, this concepts 

are coping and resilience. Coping is a bunch of strategies to adaptation in adversity 

circumstances. This strategies are constituted in physicals and psychological variables that add 

to physical health, moral, ideological beliefs, intelligence and other personal characteristics of 

the subject. The resources founded in the environment integrate the coping to like, social 

context, marital relationship, family features, social media, and economic conditions. The 

authors point that the availability of this resources is directly responsible for the capability of 

confront the adversities. Exist a lot of concepts about resilience in the military, among them, the 

internal resilience to overcome the negative effects of the combat, ability to find positive things 

in the adversities, reasons capable of stop the rising and development of mental diseases. The 

concept of resilience is integrate by four attributes: adaptive coping, hardnees, personal control 

and social support. In front of the diversities of definitions, the concept of resilience for the 

servicemen is the ability of adapt or recover against adverse situations, once the servicemen face 

this situations daily. Through this research is possible to present the phenomenon of stress and 

the effects of it in the military context and analyses strategies to confront and minimize the 

damage caused by this problem. 

 

Keywords: Stress; Burnout; Resilience. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa acadêmica tem como intuito analisar o fenômeno estresse, suas 

ramificações e incidências na área das práticas militares, voltando-se para questões implícitas 

do universo pessoal e profissional do sujeito em exercício de suas funções militares. O presente 

estudo busca aprofundar-se no conhecimento acerca dos fatores que geram o estresse e como se 

dão seus níveis de influência até o estabelecimento da síndrome de Burnout. 

O estresse pode ser compreendido como uma reação psicofisiológica complexa que 

possui em sua origem a necessidade do organismo se modificar diante de uma situação que 

ameace sua homeostase interna (LIPP, 2003). O estresse apresenta diversas consequências para 

o sujeito que é atravessado pelo fenômeno, e uma dessas consequências analisada no presente 

trabalho é a denominada síndrome do esgotamento profissional, ou síndrome de Burnout. 

Segundo o Ministério da Saúde (2002), a síndrome de Burnout pode ser definida como 

uma resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos em ambiente de 

trabalho. Essa definição levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a incluir o Burnout na 

relação de doenças ocupacionais, classificando-a de acordo com um transtorno mental e do 

comportamento, relacionado ao trabalho por meio do Código Internacional de Doenças, código 

Z73.0 (OMS, 2000). 

Essa pesquisa se justifica uma vez que Hans Selye (1974) demonstra que as forças 

militares, responsáveis pelo zelo e segurança estão entre as profissões mais estressantes do 

mundo, e, portanto, mais suscetíveis a incidência da síndrome de Burnout. No exercício militar, 

os altos níveis de estresse estão diretamente atrelados a natureza dos serviços prestados por 

esses profissionais. Além das ocupações mais comuns como trabalhos por turno, excesso de 

horas de trabalho, entre outros, os militares enfrentam uma realidade específica de sua condição 

de atividade, como o risco vida que ao qual o próprio e seus companheiros encontram-se 

submetidos (AFONSO; GOMES, 2009). 

Frente ao exposto, a presente pesquisa buscou revisitar a literatura acerca dos temas 

estresse e Burnout, fomentando a discussão do assunto no âmbito das práticas militares, e 

analisando as formas mais eficazes de manejo e prevenção do estresse. 
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1.1 OBJETIVOS 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

Obter uma maior compreensão acerca do fenômeno do estresse e de suas 

implicações no exercício da função militar. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 
Revisitar a literatura existente acerca do tema estresse; 

 

Obter uma compreensão de como o estresse pode se relacionar com a síndrome de 

Burnout no contexto militar; 

Analisar a literatura em busca de ferramentas para enfrentamento do estresse. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 O ESTRESSE E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Hans Selye (1956) médico austríaco, foi um dos primeiros responsáveis por pesquisar 

sobre o estresse, observando que a síndrome por ele estudada surgia por diversos fatores. Foi a 

partir da década de 1920, que ele observou em seus pacientes sintomas que apresentavam 

relações mesmo pertencendo a doenças diferentes. Observou-se também que outros fatores 

externos ao organismo, como por exemplo calor ou frio, atividade física em excesso ou 

traumatismo físico, produziam a mesma síndrome observada anteriormente. Esses sintomas se 

davam pela condição geral de encontrar-se enfermo, recebendo dessa forma o nome de 

Síndrome de Adaptação Geral. 

De acordo com Lipp (1996) os componentes da Síndrome Geral de Adaptação, que 

foram chamados também de tríade (pelo fato de se referirem a três distúrbios específicos), eram 

a dilatação do córtex da suprarrenal, redução de estruturas linfáticas e surgimento de úlceras na 

parede do estomago de do intestino delgado. Essa tríade de distúrbios foi compreendida como 

uma maneira do organismo se mobilizar, visando se defender da situação estressora. Ainda de 

acordo com a autora, no período da Segunda Guerra Mundial, outro acontecimento contribuiu 

para o avanço das pesquisas na área do estresse. Foi possível observar que os soldados que 

participavam das batalhas apresentavam desequilíbrio mental, o que vinha a gerar 

consequências físicas com o passar dos anos, atualmente denominadas estresse pós-traumático. 

Foi a partir desse período da história, que surgiram diversas pesquisas sobre o tema estresse em 

situação de guerra, com as primeiras datando a década de 1950. A partir do avanço desses 

estudos foi possível observar que esse fenômeno não se manifestava apenas em situações 

graves, mas também em situações do cotidiano comum de qualquer pessoa. 

De acordo com Nunomura, Caruso e Teixeira (1999), a palavra “stress” vem de pressão, 

insistência e encontrar-se estressado significa dizer encontrar-se sob pressão. Lipp (1996) 

aponta que o termo “stress” é muito utilizado no campo da engenharia para referir-se a escolha 

de determinado material, onde se baseia no peso em que a construção suportará a pressão do 

material. 

Hans Selye (1956, p.64) afim de explicar o significado da palavra estresse, utilizou-se 

da explicação dada por Hipócrates, que dizia que a doença possuía uma função de sobrevivência 

do organismo, como uma espécie de luta entre forças agressivas e as capacidades do organismo 

de se defender. Segundo o autor, o estresse seria “(...) um estado manifestado por uma síndrome 
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específica, constituída por todas as alterações não especificadas produzidas em um sistema 

biológico”. 

De acordo com Magnino (2003), o estresse seria uma reação psicofisiológica oriunda 

do próprio organismo, ao se deparar de uma situação incomum (periódica) ou excessiva (por 

intensidade). Essa reação se dá por uma série de mudanças no funcionamento dos órgãos e 

sistemas do corpo, a fim de favorecer o organismo para o enfrentamento da situação atípica. 

Brandão e Matsudo (1990) corroboram essa informação, demonstrando que o estresse se 

desenvolve a partir de três elementos: a situação estressante, a cognição ou pensamento e a 

reação emocional. 

Segundo Lipp (2005) o estresse pode se manifestar em qualquer contexto onde seja 

necessário que o organismo produza um esforço maior do que o usual para sua adaptação. A 

situação estressora irá abranger aspectos fisiológicos, psicológicos, mentais e hormonais do 

sujeito. Molina (1996) indica que essas situações podem vir a ser consideradas agudas ou 

crônicas, o que irá produzir uma resposta física e emocional no sujeito, uma vez que o 

enfretamento da demanda poderá ser positivo ou negativo para o organismo. 

Lipp (2000) irá descrever os tipos de estresse, distinguindo-os em positivo, ideal ou 

negativo. De acordo com a autora, o estresse positivo acontece na fase inicial de estresse, no 

momento em que o organismo produz a adrenalina; fator que poderá ser responsável por um 

aumento na motivação, possibilitando ao sujeito um aumento em sua produção e criatividade. 

Entretanto, a autora ressalta que não é possível permanecer nesse estado por muito tempo. O 

estresse positivo poderá ser considerado como um mecanismo de ação de grande valia para o 

sujeito, quando por exemplo, um atleta consegue se utilizar do mesmo para obter um bom 

desempenho durante uma competição (Brandão, 2000). 

A fase de estresse seguinte é denominada por estresse ideal, que ocorre em um estágio 

onde o organismo assimilou algumas estratégias de enfrentamento para lidar com situação que 

levam ao estresse, fazendo com que este permaneça um período com estresse positivo sem 

apresentar prejuízo para seu funcionamento. Porém, uma vez que não haja um período de tempo 

para a recuperação esse estresse se tornará excessivo. A última fase do desenvolvimento de 

estresse é denominada como estresse negativo, que se caracteriza pelo excesso de estresse no 

organismo que não é mais capaz de se reabilitar, e por conseguinte levará a falta de nutrientes 

e queda da energia mental, ocasionando uma redução na produtividade e aumentando os riscos 

de desenvolvimento de algum tipo de doença (Lipp, 2000). 

Uma das maiores fontes de estresse são as mudanças, sejam elas boas ou ruins. De 

acordo com Brandão (2000) a resposta frente ao estresse será a mesma independente do 
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contexto da mudança (positivo ou negativo). Segundo Lipp e Rocha (2007), quando o quadro 

de estresse se estabelece, se constituem inúmeras mudanças no organismo. O corpo irá fornecer 

determinados recursos para lidar com o enfretamento da situação estressora, o que influencia 

negativamente o equilíbrio entre seus sistemas componentes e o meio ambiente. A partir daí a 

reação do metabolismo irá depender da percepção do sujeito diante da situação, e durará o 

tempo em que o contexto estressor estiver acontecendo. 

Selye (1956) demonstra que o mecanismo de reequilíbrio do organismo é uma 

característica comum entre todos os seres vivos, e se traduz como a capacidade de reequilibrar 

o organismo caso haja alguma mudança interna que influencie esse funcionamento. Walter B. 

Cannon deu a esse fenómeno o nome de homeostase (do grego homios, similar, e statis, atitude). 

O processo de homeostase é essencial para a manutenção da vida, selecionada a partir 

do processo evolutivo das espécies, inclusive a humana. Essa função de readaptação do 

organismo, seria como um mecanismo do estresse, tendo como função a adaptação do corpo a 

determinada condição ambiental que exija rápida tomada de decisão, atrelada a sobrevivência 

ou sendo interpretada dessa forma. Entretanto, a homeostase poderá ser prejudicial ao bom 

funcionamento físico e mental, uma vez que qualquer situação que provoque seu desequilíbrio, 

irá acarretar o estado de alerta, muitas vezes sem real necessidade de resposta, ocasionando 

dessa forma, um desgaste desnecessário de energia corporal (SARDÁ; LEGAL; JABLONSKI, 

2004). 

 

2.2 A SÍNDROME DE BURNOUT 

 
Zanelli (2002), demonstra que são diversos os fatores que poderão ser responsáveis por 

colocar o trabalhador em situações de vulnerabilidade, entre eles, condições de trabalhos 

inadequadas, sobrecarga de trabalho, conflitos interpessoais, baixo índice de reconhecimento 

profissional, metas inatingíveis. Nesse contexto, foi reconhecido pela previdência social no ano 

de 1999 como doença ocupacional a Síndrome de Burnout (Benevides-Pereira, 2003; Decreto 

3.048/1999). Segundo o Ministério da Saúde (2002), a Síndrome de Burnout ou Síndrome do 

Esgotamento profissional trata-se de uma resposta prolongada frente a estressores emocionais 

e interpessoais crônicos no ambiente de trabalho, o que a classifica como um transtorno mental 

e do comportamento relacionado ao trabalho, através do Código Internacional de Doenças, 

código Z73.0 (Organização Mundial de Saúde [OMS], 2000). 

Nos dias atuais, a definição da síndrome se embasa em uma perspectiva sócio 

psicológica, leitura feita a partir da teoria proposta por Maslach e outros autores (Maslach & 
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Jackson, 1981; Maslach & Leiter, 1997; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Nesse viés, a 

síndrome de Burnout é considerada como uma resposta crônica frente a estressores 

interpessoais advindos de uma situação de trabalho, considerando que o sofrimento e o desgaste 

sentidos pelo trabalhador, tem como principal causador o seu ambiente de trabalho. Nesse 

sentido, o Burnout se constitui de três dimensões, exaustão emocional, despersonalização e 

baixa realização pessoal no trabalho (MASLACH; JACKSON, 1981). 

A exaustão emocional proporcionada pelo Burnout ocorre na medida em que surge um 

déficit de energia, entusiasmo e a sensação de que o sujeito já não possui recursos para lidar 

com os eventos estressores aos quais é submetido em seu ambiente de trabalho. O segundo fator 

do Burnout, a despersonalização, se caracteriza como um distanciamento afetivo e pessoal 

promovido pelo próprio sujeito, sendo possível sua visualização através de comportamentos e 

atitudes negativas, cinismo e indiferença no ambiente de trabalho. Por último, o fator da 

diminuição da realização profissional se dá quando o sujeito influenciado pela exaustão e 

despersonalização, faz uma auto avaliação onde tende a notar os aspectos negativos sobre sua 

vida profissional (MASLACH; JACKSON, 1981). 

Os sintomas do Burnout poderão apresentar características psicossomáticas, 

psicológicas e comportamentais, o que irá levar o sujeito a produzir consequências negativas 

em diversos âmbitos de sua vida (ZANATTA; LUCCA, 2015). Normalmente, os indivíduos 

irão se apresentar emocional e fisicamente exaustos, irritados, ansiosos ou tristes. Além dessas 

características, as frustações emocionais poderão ser responsáveis pelo desencadeamento de 

úlceras, insônia, dores de cabeça e hipertensão, além de uso excessivo de álcool e 

medicamentos, gerando conflitos familiares e sociais (CARLOTTO, 2002). 

Selye (1974) explica que as forças militares, responsáveis pelo zelo e segurança estão 

entre as profissões mais estressantes do mundo, e, portanto, mais suscetíveis a incidência da 

síndrome de Burnout. No que tange aos militares, os altos níveis de estresse estão diretamente 

atrelados à natureza dos serviços prestados por esses profissionais. Além das ocupações mais 

comuns como trabalhos por turno, excesso de horas de trabalho, entre outros, os militares 

enfrentam uma realidade específica de sua condição de atividade, como o risco ao qual o próprio 

e seus companheiros encontram-se submetidos (AFONSO; GOMES, 2009). 

O ambiente de trabalho do militar possui diversas peculiaridades que são inerentes à 

profissão militar como: hierarquia rígida, concorrência acirrada, e a constante possibilidade de 

mudanças no trabalho, que poderão acontecer independente da vontade do sujeito. Essas 

características são consideradas importantes fontes de estresse no trabalho (HOURANI; 

WILLIANS e KRESS, 2006). 
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2.3 MANEJO E ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE 

 
O conceito de coping refere-se a um aglomerado de estratégias utilizadas pelas pessoas, 

frente a adaptação a circunstâncias adversas. Os esforços feitos pelos sujeitos visando lidar com 

as situações estressantes, sejam pontuais ou crônicas, constituem-se como objeto de estudo para 

diversas áreas de saber, como a psicologia social, clínica e da personalidade, em conjunto ao 

estudo da subjetividade de cada um. Ao longo do tempo, diversos estudiosos têm se dedicado 

ao estudo do coping, onde é possível notar as diferenças entre cada construção teórica, tanto no 

nível metodológico, quanto no nível teórico (SULS, DAVID e HARVEY, 1996). 

Folkman e Lazarus (1980) apresentam um modelo onde o coping divide-se em duas 

categorias de funcionalidade: focalizado no problema e focalizado na emoção. Essa composição 

se dá a partir de análises fatoriais que forneceram dois elementos principais que foram utilizados 

pelos pesquisadores para construir os dois tipos de estratégias de coping. Dentro dessa 

perspectiva, o coping se define como um conjunto de esforços, comportamentais e cognitivos, 

utilizados pelos sujeitos visando resolver alguma demanda específica seja ela interna ou 

externa, acarretadas por situações de estresse que são analisadas como fatores que 

sobrecarregam ou excedem os recursos do sujeito (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). Nesse 

contexto de acordo com Antoniazzi; Dell’Aglio e Bandeira (1998), essa definição demonstra 

que as estratégias de coping se tratam de ações premeditadas que poderão ser aprendidas, usadas 

e descartadas. 

O modelo proposto por Folkman e Lazarus (1980), abrange quatro conceitos principais: 

a) coping como um processo ou uma interação que acontece entre o ambiente e o indivíduo; b) 

tem como função administrar a situação estressora ao invés de tentar controlar ou dominar a 

mesma; c) os processos do coping pressupõem uma forma de avaliação, isto é, como se dá a 

percepção do fenômeno, sua interpretação e sua representação cognitiva na mente do sujeito; 

d) o processo de coping estabelece-se em uma mobilização de esforço, por onde o indivíduo irá 

executar esforços comportamentais e cognitivos visando administrar (tolerando, reduzindo ou 

minimizando) as necessidades internas ou externas que se dão a partir de sua interação com o 

ambiente. 

Segundo Rudolph (1995) o episódio de coping é integrante de um processo influenciado 

por variáveis diferentes. Nesse processo encontram-se envolvidos dois conceitos, sendo eles: 

os moderadores e os mediadores. Ambos conceitos eram utilizados na pesquisa de psicologia 
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social, mas foram diferenciados por Baron e Kenny (1986) e reproduzidos para o coping por 

Rudolph (1995) e seus colaboradores. 

Os moderadores se caracterizam como variáveis responsáveis por afetar a intensidade 

ou a direção entre uma variável dependente e uma variável independente. Essa variável seria um 

fator pré-existente que influenciaria diretamente no resultado de coping, porém, não seria 

influenciada pela natureza do objeto estressor, ou pela resposta de coping. De modo específico, 

os moderadores representariam as características do sujeito (nível de maturidade e 

desenvolvimento, experiência prévia, gênero, temperamento), do objeto estressor (tipo de 

objeto, nível de controle), do contexto (influência do meio, suporte social) assim como a 

interação entre todos esses fatores (ANTONIZAZZI; DELL’AGLIO e BANDEIRA, 1998). 

Já os mediadores, definem-se como mecanismos pelos quais a variável independente é 

capaz de influenciar a variável dependente. No processo de coping especificamente, esses 

mecanismos seriam, a título de exemplo, a avaliação cognitiva e o desenvolvimento da atenção. 

Seu principal aspecto é que eles seriam acionados durante o episódio de coping, em contraste 

aos moderadores, que seriam pré-existentes (RUDOLPH; DENNING e WEISZ, 1995). 

Na literatura acerca do tema, existe certa falta de unanimidade entre os conceitos 

apresentados o que tem levado os pesquisadores a adotarem diferentes nomenclaturas para 

descrever construtos similares. Nesse caso, o que Rudolph (1995) e seu colaboradores, tem 

descrito como moderadores pode ser relacionado ao conceito de recursos pessoais e sócio 

ecológicos de coping, descritos por Beresford (1994). 

De acordo com Beresford (1994), os recursos pessoais de coping são construídos a partir 

de variáveis físicas e psicológicas que comtemplam saúde física, moral, crenças ideológicas, 

experiências prévias de coping, inteligência e demais características pessoais. No que tange aos 

recursos sócio ecológicos, são os recursos encontrados no ambiente do sujeito ou em seu 

contexto social, contemplando relacionamento conjugal, características familiares, redes 

sociais, recursos funcionais ou práticos e condições econômicas. De acordo com autor, a 

disponibilidade de recursos irá determinar a capacidade de avaliação do evento ou situação, e 

consequentemente as estratégias de coping que o indivíduo poderá adotar. 

De acordo com Mellins, Gatz e Baker (1996), as pesquisas tem focado os fatores sócio- 

ecológicos de cada sujeito, uma vez que eles são mais facilmente mensuráveis que os recursos 

pessoais. Entretanto, os recursos sócio ecológicos poderão agir como fatores de risco e 

resistência ao ajuste do indivíduo. Nessa perspectiva os recursos de coping estão interligados a 

noção de vulnerabilidade, uma vez que a vulnerabilidade aos efeitos dos agentes estressores é 

mensurada pelos recursos de coping. De acordo com a qualidade e disponibilidade destes 



18 
 

 

 

 

recursos, o sujeito se tornará mais vulnerável ou mais resistente aos efeitos nocivos do estresse. 

A união entre o estresse e a vulnerabilidade poderão se constituir em um círculo vicioso, onde 

o estresse afeta diretamente os recursos de coping, incrementando dessa forma a 

vulnerabilidade do sujeito (Beresford, 1994). 

De acordo com Neves (2007), a organização do trabalho e as capacidades gerenciais 

passaram a obter grande reconhecimento, sendo percebidas desde causadoras de acidentes, 

doenças e sofrimentos, até como parte integrante e fundamental de políticas de segurança e 

saúde nas organizações. 

Nesse sentido, o exercício militar possui em sua rotina exercícios e capacitações visando 

o cumprimento dos deveres, a fim de viabilizar paulatinamente a adaptação às circunstâncias 

desconhecidas e instáveis, ambas condições indispensáveis para operações de manutenção em 

tempos de paz ou situações de combate. O aperfeiçoamento constante dos militares além de 

contribuir para a eficácia militar, prepara os indivíduos para o enfrentamento do estresse, tanto 

no nível individual, quanto em grupo, promove a integração e coordenação mais efetiva do 

grupo prevenindo assim as reações diante das situações estressoras (MENDES, 2008). 

Nesse contexto, existe um movimento dos líderes do Estado Maior do Exército voltado 

para a redução do estigma em torno da busca por serviços voltados para a saúde mental do 

indivíduo inserido no exercício da função militar, e para a implementação de programas que 

visam aumentar a resiliência desses sujeitos. Esses programas auxiliam no desenvolvimento de 

habilidades para o manejo dos estressores relacionados a algumas características das funções 

militares como o recrutamento, a adaptação ao serviço militar, preparação para missões e 

combates e o retorno dos mesmos (UMANN, 2017). 

Segundo Magalhães e Silva (2013), foi a partir desse período que os programas de 

treinamento que visam promover a resiliência militar tornaram-se prioridade para as estratégias 

de defesa de alguns países, uma vez que se baseiam em evidencias científicas e são praticadas 

em treinamentos militares rotineiros, no recrutamento, nas instruções de combate, na formação 

e na preparação para operações em situações que envolvam estresse pós traumático. 

A partir desses preceitos e devido as características do exercício militar, o conceito de 

resiliência, foi compreendido como uma das melhores alternativas para o enfrentamento do 

estresse no exercício da função militar. 
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2.4 RESILIÊNCIA 

 
A resiliência tem se tornado objeto de estudo em diversos campos de conhecimento. Na 

biologia, especialistas definem a resiliência como a capacidade de suportar condições 

ambientais severas. Nessa área de estudo, a resiliência é mensurada pelo tempo em que um 

ecossistema levará para conseguir se recuperar de perturbações externas (KELLY, 2010). 

Na área das ciências humanas e sociais, a pesquisa acerca da resiliência psicológica 

basearam-se em casos de crianças que tiveram um crescimento em condições socioeconômicas 

adversas e, embora tenham enfrentado dificuldades, tornaram-se aptas e conseguiram alcançar 

um bom nível de educação e de sucesso em sua vida adulta, em contra partida as condições de 

crescimento de sua infância (SIMMONS; YODER, 2013). 

Ainda nessa pesquisa, os autores notaram que as situações de adversidade pelos quais 

essas crianças eram submetidas eram um fator de fortalecimento para as mesmas, uma vez que, 

ao responderem aos mesmos eventos estressores aos quais seus parentes eram submetidos, elas 

possuíam a capacidade de modificar sua resposta e obtendo sucesso. Devido a esse 

acontecimento, foi possível sugerir que os sujeitos analisados nessa pesquisa, são capazes de 

aumentar seus níveis de resiliência partindo das experiências vividas no período de sua infância 

(SIMMONS; YODER, 2013). 

Na década de 1980, várias pesquisas analisaram e definiram a resiliência de acordo com 

a situações e acontecimentos específicos ao longo do tempo. Nesse contexto, em virtude de 

tragédias e acontecimentos como, por exemplo, o 11 de Setembro nos Estados Unidos, o 

furacão Katrina e a luta americana contra o terrorismo, o conceito de resiliência deixa de estar 

relacionado apenas com eventos do passado, ampliando-se para a vida adulta (WALKER; 

AVANT; 2005). 

Segundo Godoy (2010), nos dias atuais, uma definição bastante difundida é a da 

resiliência como um processo que é dinâmico, abarcando aspectos emocionais socioculturais, 

ambientais e cognitivos que se relacionam e permitem ao sujeito enfrentar, superar e se 

fortalecer a partir das experiências estressoras e adversas. 

Foi nesse viés que no ano de 2008, em que a divisão militar do exército americano 

adotou o conceito de resiliência como exigência do Congresso americano visando diminuir a 

quantidade de suicídios entre os militares em decorrência das guerras do Iraque e do 

Afeganistão (SIMMONS; YODER, 2013). 

Esse desenlace tornou-se frequente graças ao contexto do cotidiano militar que 

contempla disponibilidade de 24 horas por dia, sem uma remuneração extra, impactando 
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diretamente o planejamento pessoal ou familiar do sujeito. Dessa forma, cabe ao militar servir 

ao país e arriscar a própria vida para proteger a liberdade e a segurança dos cidadãos 

(WALKER; AVANT, 2005). 

Na literatura cientifica voltada para a população militar, existem diversas definições de 

resiliência, entre elas; resistência interna para superar os efeitos negativos do combate 

(JARRET, 2008); aptidão para encontrar significados positivos em situações adversas 

(GREEN; CALHOUN; DENNIS et al., 2010); motivos que impedem o surgimento de doenças 

mentais como resposta a traumas (HOGE; AUSTIN; POLLACK, 2002); e capacidade de obter 

êxito diante de um desafio, apesar das dificuldades encontradas (SHEEHY, 2010). 

Entretanto para Simmons e Yoder (2013), quando se trata de militares, a definição mais 

ajustada de resiliência seria a capacidade ou habilidade de se adaptar e ou se recuperar diante 

de situações de adversidade, uma vez que o militar encontra-se sob constante desafio de 

sobrevivência nos ambientes de missão. Nesse sentido, o constructo da resiliência se constitui 

a partir de quatro atributos, sendo eles: Coping Adaptativo, Hardinees, Controle Pessoal e 

Suporte Social. 

O Coping Adaptativo baseia-se na habilidade de resistência e capacidade de adaptação 

diante das mudanças, enquanto elas estão acontecendo. Esse processo está além do manejo do 

estressor, uma vez que o sujeito se torna capaz de atravessar a situação de adversidade, 

aprendendo com ela e saindo fortalecido da mesma. O conceito de Hardiness refere-se a um 

grupo de especificidades pessoais positivas, denominadas como Compromisso, Controle e 

Desafio. Essas características irão auxiliar o sujeito na sobrevivência diante dos desafios 

enfrentados, possibilitando uma visão das ameaças como oportunidades de crescimento 

(SIMMONS; YODER, 2013). 

O Controle Pessoal compreende a crença de que o sujeito possui o poder de controlar 

sua vida e as situações ao seu redor que são capazes de afetá-lo. Dessa forma, o sujeito acredita 

que é responsável por seu destino, o que possibilita uma maior superação das adversidades 

(SIMMONS; YODER, 2013). 

O Suporte Social é definido como uma rede de pessoas responsáveis por oferecer o 

suporte necessário ao sujeito. Acredita-se que essa característica seja responsável por subsidiar 

proteção contra os sintomas de estresse pós-traumático, aumentando a resiliência do sujeito, 

uma vez que aumenta o sentimento de controle pessoal. Nesse sentido, o Suporte Social torna- 

se essencial, especialmente nos primeiros meses após o retorno de período de missão do militar, 

uma vez que fornece a reintegração a família e minimiza os riscos para a saúde mental 

(SIMMONS; YODER, 2013). 
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Segundo Terte e Stephens (2014), compreender quais atributos contribuem para a 

constituição da resiliência é fator fundamental para a prevenção de problemas de saúde dos 

militares, levando em consideração a natureza altamente estressora de seu trabalho, assim como 

para prestar assistência para aqueles militares que já apresentam alterações de saúde 

relacionadas ao exercício da função militar. Dessa forma, a resiliência tem sido visualizada 

como uma habilidade individual que pode ser promovida, visando minimizar o estresse e 

promover a saúde em profissionais com ocupações de alto risco (BRIDGER; DOBSON; 

DAVISON, 2016). 
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3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 
3.1 TIPO DE PESQUISA 

 
Foi realizada uma pesquisa teórica que concebeu a revisão da literatura sobre o estresse 

dentro do âmbito do exercício militar. O projeto buscou compreender o processo de constituição 

do estresse, seus níveis e desdobramentos, no intuito de obter maior conhecimento sobre os 

mecanismos desse fenômeno e suas consequências. 

 

3.2 MÉTODO DE PESQUISA 

 
 

O método de pesquisa adotado para a produção desse projeto foi o de revisão literária 

(análise de conteúdo), sobre o fenômeno do estresse e seus desdobramentos. O método de 

análise de conteúdo permite integrar diversos saberes acerca do tema proposto, visando 

proporcionar uma leitura mais ampla e completa do campo de estudo. De acordo com Mendes 

(2008), a revisão literária é um método onde é possível comtemplar os estudos já concluídos 

sobre o tema que se propõe pesquisar, visando ampliar o conhecimento obtido, preenchendo as 

lacunas e integrando resultados. 

Para tanto, utilizou-se as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), utilizando como descritores os termos: 

“Implicações do estresse”, “Saúde Mental e o campo Militar” e “Síndrome de Burnout. E por 

fim: “Stress Implications," "Mental Health and Military Field Environment," and "Burnout 

Syndrome." 

Visando contribuir com os objetivos específicos estabelecidos para confecção desse 

trabalho, buscou-se coletar o máximo possível de pesquisas relevantes ao tema e que 

comportem os critérios de inclusão pertinentes ao tema. Os critérios de inclusão eleitos foram: 

publicação do tipo artigo, texto em português, texto completo, pesquisa empírica, diálogos 

amplos entre subjetividade e objetividade e estudo feito com militares. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Diante dos resultados obtidos no presente estudo, foi possível verificar a existência de 

vasto conteúdo bibliográfico acerca do tema estresse, especificamente no contexto 

organizacional e laboral. Devido a essa circunstância, observou-se também a existência de 

diversas e distintas opiniões acerca da definição do fenômeno do estresse. Essa circunstância 

poderá ser justificada pelo fato da construção do conceito de estresse se alterar ao longo dos 

anos, conforme avançavam os estudos e as hipóteses sobre sua constituição. 

 
4.1 ESTRESSE 

 

No contexto militar, os principais estudos encontrados acerca do tema, abordaram em 

sua amostra uma população militar específica, como policiais militares e bombeiros. No que 

tange as forças armadas, os principais materiais encontrados faziam referência a outros tipos de 

transtornos psicológicos, principalmente o estresse pós-traumático. 

Foi possível observar certo consenso entre os pesquisadores acerca do tema, no sentido 

de que em grande parte dos estudos o estresse é compreendido com um fenômeno multifatorial, 

influenciado por diversas circunstancias e peculiaridades. Diversos autores também corroboram 

que nem toda situação estressora será necessariamente ruim, uma vez que segundo esses autores 

o estresse possui uma função adaptativa na vida do sujeito. Nesse sentido é possível afirmar 

que o estresse tem como característica uma forma de resposta a determinada situação, o que se 

dá em uma cadeia de reações que visa equilibrar o organismo do sujeito, funcionando dessa 

forma como uma resposta de sobrevivência do organismo. 

No exercício da função militar é possível verificar essa questão, uma vez que muitas 

vezes o indivíduo em exercício militar precisará de recursos para uma resposta rápida diante de 

circunstâncias adversas, tendo em vista que essa resposta se dá a partir do ambiente no qual o 

sujeito se encontra inserido. 
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De acordo com Afonso e Gomes (2009), no âmbito das forças militares os níveis 

elevados de estresse estão diretamente conectados a natureza da profissão. O cadete da AMAN 

se encontra exposto a diversos estressores. De acordo com o American Psychological 

Association, estressores poderão ser definidos como “um evento ou um estímulo interno ou 

externo que induz estresse” (GUIMARÃES, 2007).  

Nesse contexto, de acordo com Calais (2003), diversos estudos apontaram para a 

prevalência do estresse em condições especificas da vida acadêmica, como pressões por notas, 

problemas sociais ou financeiros. Essa informação é confirmada através da grande prevalência 

dessas características entre estudantes jovens adultos. 

Entre os diversos estressores ao qual o cadete da AMAN é submetido, destaca-se o 

regime de internato. Esse regime integra algumas condições causadoras de grande estresse 

como a distância da família, a vivência em coletividade (e consequentemente a ausência de 

privacidade). Considerando diversos estudos é possível afirmar que um dos maiores estressores 

é o fato de que estudantes que não moram com a família, possuírem um nível mais elevado de 

estresse e outros tipos de sofrimento mental, considerando que o suporte social é considerado 

como fator primordial para a manutenção da saúde mental (TABALIPA; SOUZA; LIMA, 

2015). 
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4.2 SINDROME DE BURNOUT 

 

Outro ponto abordado no estudo foi a progressão do fenômeno do estresse para síndrome 

de Burnout. Foi observado que a síndrome de Burnout se caracteriza como um quadro de estresse 

agudo, constituído a longo prazo e assim como o fenômeno do estresse, é multifatorial. Alguns 

autores apontaram o contexto do exercício militar como um dos mais propícios para a incidência 

da síndrome de Burnout, uma vez que a realidade do trabalho militar fornece maior número de 

fatores para isso. 

 
4.3 ESTRATÉGIAS DE COPING 

 
 

Frente ao exposto acerca do estresse e consequentemente da síndrome de Burnout, 

pretendeu-se analisar as possíveis estratégias de enfrentamento que favoreçam a prevenção e o 

manejo desses fenômenos. Nesse sentido, uma das ferramentas mais referenciadas na literatura 

para o manejo do estresse é o coping. Vários autores apontaram o coping como uma excelente 

ferramenta de manejo de estresse, uma vez que por se tratar de um conjunto de estratégias de 

enfrentamento, pode ser trabalhado e desenvolvido no nível pessoal do indivíduo. 

No contexto militar, alguns autores demonstraram a preocupação das forças armadas 

em fornecer para os militares as ferramentas necessárias para o enfrentamento e manejo do 

estresse. Entre essas ferramentas, os autores apontaram a predileção pelo conceito de resiliência 

como uma das alternativas mais viáveis a ser trabalhada e desenvolvida. Os autores 

demonstraram que os sujeitos que possuíam maiores níveis de resiliência se tornavam mais 

capazes de responder em momentos de estresse. Sobre os militares, diversos autores teorizaram 

acerca da conceituação de resiliência, sendo a definição mais ajustada a que compreende a 

capacidade ou habilidade de se adaptar e se recuperar diante de situações adversas. Por esse 

motivo os autores apontam a resiliência como uma ferramenta assertiva, uma vez que o militar 

se encontra inserido constantemente em ambientes adversos que exigem rápido 

posicionamento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma análise sobre o tema do 

estresse e seus desdobramentos no contexto militar. Foi possível obter uma compreensão acerca 

da constituição do fenômeno, assim como da sua evolução para a síndrome de Burnout. No 

mesmo sentido, foram analisadas possibilidades de manejo e enfrentamento do estresse, e entre 

as diversas encontradas na literatura foram elencadas o coping e a resiliência como as mais 

assertivas para o contexto militar. 

Abordar e pesquisar sobre o tema do estresse é de extrema relevância, uma vez que o 

militar em sua prática se encontra constantemente sujeito a situações dessa natureza. Essas 

situações estressoras são parte da natureza de sua profissão, por isso é necessário considerar 

que além das ocupações comuns como o trabalho por turno, excesso horas de trabalho, e outras 

peculiaridades, o militar encontra-se exposto a uma realidade especifica de sua atividade, que 

é o constante risco de exposição de sua vida, assim como de seus companheiros. 

É necessário considerar que assim como o estresse se trata de um fenômeno 

multifatorial, a abordagem de prevenção e de cuidado deverá seguir a mesma lógica para que 

se obtenha sucesso. A partir de uma maior compreensão acerca do assunto, é possível prevenir 

e remediar as consequências físicas e emocionais ocasionadas a esse profissional pelo 

estabelecimento do estresse. 

Devido a relevância do tema, considera-se de extrema importância a continuidade da 

pesquisa, especificamente na população militar, uma vez que foi possível notar certa escassez 

no conteúdo sobre o tema para esse público. Recomenda-se para pesquisas futuras o diálogo 

com outras áreas de conhecimento como a medicina, a enfermagem e a psicologia, a fim de 

fomentar a discussão e obter maiores recurso de inovação para a compreensão desse fenômeno 

e consequentemente para as ferramentas utilizadas na prevenção e enfrentamento do estresse. 
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