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RESUMO 
 
Os militares, assim como os profissionais de saúde, são propensos à depressão e ansiedade, como 
resultado da exposição à experiências traumáticas, incluindo o combate e a separação da família 
durante a implantação ou treinamentos militares, acarretando prejuízos, direta ou indiretamente, no 
atendimento aos usuários do sistema de saúde do Exército Brasileiro (EB), além de impactar 
negativamente a economicidade do sistema. No presente trabalho foi realizada uma pesquisa com os 
militares atuantes no serviço de saúde da Guarnição de Campinas em que foram avaliados quesitos 
para avaliação da satisfação pessoal com relação ao trabalho que estão desenvolvendo e, também, 
foram realizadas pesquisas de fontes bibliográficas. Foram coletadas 62 respostas, entre todos os 
militares envolvidos, desde soldados até oficiais superiores e, excluídos da pesquisa os servidores 
civis. 62,9% das pessoas têm mais de 30 anos de idade e, a maioria (60,7%) não tem filhos. Quase a 
totalidade dos indivíduos é voluntário para o serviço militar (96,8%) mas, apenas 14.5% encontra-se 
totalmente satisfeito com o serviço. Notou-se uma tendência dos militares a se interessarem mais por 
atividades de atendimento direto ao público (67,5%) em detrimento de atividades administrativas 
(32,5%) e, possivelmente, isso está relacionado às dificuldades em lidar com os sistemas 
informatizados do EB (77,4%) ou com os documentos do EB. Nota-se que a maioria dos militares é 
voluntário para o serviço e, ainda que ocorresse uma condição de guerra, a maioria dos militares de 
saúde gostaria de estar atuando nas linhas de frente para atender aos feridos em combate. 
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ABSTRACT 
The military, as well as health professionals, are prone to depression and anxiety, as a result of exposure 
to traumatic experiences, including fighting and separating from the family during deployment or military 
training, causing losses, directly or indirectly, in attending to users of the Brazilian Army (EB) health 
system, in addition to negatively impacting the system's economy. In the present study, a survey was 
carried out with the military personnel working at the health service of the Guarnição de Campinas, in 
which questions were evaluated to assess personal satisfaction with the work they are carrying out and, 
also, research was carried out from bibliographic sources. 62 responses were collected, from all military 
personnel involved, from soldiers to senior officers, and civil servants were excluded from the survey. 
62.9% of people are over 30 years of age and the majority (60.7%) have no children. Almost all 
individuals are volunteers for military service (96.8%), but only 14.5% are completely satisfied with the 
service. There was a tendency for the military to become more interested in direct service activities to 
the public (67.5%) to the detriment of administrative activities (32.5%) and, possibly, this is related to 
the difficulties in dealing with computerized systems EB (77.4%) or with EB documents. It is noted that 
the majority of the military is voluntary for the service and, even if a war condition occurred, the majority 
of the health military would like to be working on the front lines to assist the wounded in combat. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os militares são propensos à depressão, assim como os profissionais de 

saúde, pelo menos parcialmente, como resultado da exposição à experiências 

traumáticas, incluindo o combate e a separação da família durante a implantação ou 

treinamentos militares. Por exemplo, com base em dados coletados em 2011 de um 

levantamento transversal de soldados ativos, um Estudo do Exército Americano (U.S. 

Department of Veterans Affairs - DVA) para avaliar risco e resiliência em militares, 

descreveu a prevalência de depressão maior em 4,8% dos militares, quando em 

comparação a menos de 1%— quase cinco vezes menor — a um grupo de civis. 

Uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association UK 

(ISMA, 2018) mostrou que, 89% das pessoas sofrem de estresse relacionado ao 

trabalho, 100% das quais sofrem regularmente de sintomas de estresse físico. A 

pesquisa também revelou que, apesar de ter altas quantidades de estresse, não 

podendo desligar após o trabalho, 65% das pessoas acreditam ter um equilíbrio 

saudável entre seu trabalho e suas vidas. 

Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio 

emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico 

resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita 

competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o 

excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente 

sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, 

professores, policiais, jornalistas, dentre outros. A Síndrome de Burnout também pode 

acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito 

difíceis, situações em que a pessoa possa achar, por algum motivo, não ter 

capacidades suficientes para os cumprir. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) 

Embora o tópico Burnout tenha sido estudado em uma variedade de contextos 

de saúde, pouco se sabe sobre a carga do tratamento de distúrbios de saúde mental 

nas forças armadas. Temos a hipótese de que os prestadores de serviços que tratam 

militares têm maior probabilidade de serem esgotados do que os prestadores de 

serviços de saúde mental que tratam civis devido principalmente à maior prevalência 

de distúrbios de estresse traumático na população de pacientes militares. (KARA K. 

et al., 2011, p.253-260) 

Há, ainda, as evidências do estigma público associado a transtornos mentais, 

indicando que o público geralmente mantém estereótipos negativos em relação a 
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indivíduos com problemas psicológicos, levando a uma possível discriminação em 

relação a esses indivíduos. A internalização dessas crenças negativas resulta em 

auto-estigma, levando a uma menor auto-estima e motivação para procurar ajuda. 

Mesmo que os soldados tenham a intenção de procurar ajuda para suas dificuldades 

psicológicas, as barreiras aos cuidados de saúde mental podem impedir que o soldado 

receba a ajuda de que precisa.  (TIFFANY M. et al, 2007, p. 157-161) 

Da mesma forma, em um estudo americano, foi descoberto que dos soldados e 

fuzileiros navais, nos EUA, que preenchiam os critérios para serem diagnosticados 

com um problema de saúde mental, apenas 38 a 45% indicavam interesse em receber 

ajuda; além disso, no ano anterior, apenas 23 a 40% relataram realmente receber 

ajuda profissional. As tropas que pontuaram positivamente para um problema de 

saúde mental tiveram duas vezes mais chances de relatar medo de estigmatização e 

preocupação com as barreiras à obtenção de ajuda psicológica. (HOGE CW. et al, 

2004; p13–22.) Uma vez que os estudos demonstram maiores motivos para 

apresentar doença psico-somática em militares e em profissionais de saúde, faz-se 

necessário, portanto, o estudo da população que acumula essas duas situações. 

Também, estudos em ambiente laboral acerca do comportamento humano e 

saúde no trabalho, bem como a melhor forma de se aplicar as competências e 

habilidades do trabalhador, vêm ganhando maior corpo devido à crescente busca por 

melhores resultados organizacionais, ao aumento da competitividade no mercado e à 

necessidade empresarial de atingir melhor desempenho de suas equipes. Gestores 

procuram por recursos e inovações a fim de tornar possível o alcance das metas 

organizacionais. Empregados mais capacitados, satisfeitos e envolvidos com seu 

trabalho são também aqueles que têm maior comprometimento afetivo com a 

organização. Para a empresa, isto pode significar um aumento da produtividade, o 

rebaixamento do número de absenteísmo e turnover. A dimensão saúde no trabalho 

ganha relevância porque bem-estar no trabalho significa também empregado mais 

feliz, com menor probabilidade de adoecimento físico, psíquico ou moral, reduzindo 

custos relativos à restituição da saúde do trabalhador. Por outro lado, estudo realizado 

sobre a inteligência emocional em gestores sugere que pessoas com alto nível deste 

tipo de inteligência são capazes de ter relacionamentos mais profundos e constituir 

uma rede social mais segura, ajudar os outros de seu grupo, bem como desenvolver 

uma liderança onde se possa construir uma equipe coesa e uma comunicação mais 

efetiva com os outros e levar a cabo planos estratégicos empresariais com mais 
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eficiência. Em um estudo realizado em uma empresa metalúrgica, os resultados 

revelaram que apenas três habilidades da inteligência emocional tiveram correlações 

significativas com as dimensões de bem-estar no trabalho: empatia, sociabilidade e 

automotivação. Foram observadas correlações mais significativas entre sociabilidade 

e bem-estar no trabalho. Portanto, o bem-estar no trabalho parece associar-se às 

habilidades intelectuais e emocionais dos trabalhadores de serem empáticos, 

manterem-se auto motivados e, especialmente, de estabelecerem e conservarem 

suas amizades (sociabilidade).  (NASCIMENTO SH, 2020.) 

O comportamento humano é muito complexo, principalmente dentro das 

organizações, em que as pessoas dependem de fatores internos e externos. Nesse 

contexto, no dia-a-dia, as pessoas encontram-se, relacionam e formam laços. Para 

ultrapassar suas limitações individuais, as pessoas se agrupam para formar 

organizações, no sentido de alcançar objetivos comuns. À medida que as 

organizações são bem-sucedidas, elas sobrevivem ou crescem e dependem de 

pessoas para proporcionar-lhes o necessário, para dirigi-las e controlá-las, para fazê-

las operar e funcionar. (CHIAVENATO, 2000). 

Forças ativas impulsionadoras, traduzidas em palavras como “desejo” e “receio”, 

essa força pode ser traduzida em motivação e que a define como tudo aquilo que 

impulsiona a pessoa a agir de determinada forma. [...] A motivação é específica e não 

é um estado de espírito constante, necessariamente ser humano não se mantém 

motivado por todo tempo. [...] Não há um estado geral de motivação que leva uma 

pessoa a entusiasmar-se por tudo (CHIAVENATO, 2002, p.502). 

Motivação, explica Vergara (1999, p.42) “é uma força, uma energia, que nos 

impulsiona na direção de alguma coisa” que “nasce de nossas necessidades”. Quando 

ela acontece, as pessoas tornam-se mais produtivas, atuam com maior satisfação e 

produzem efeitos multiplicadores. 

Despertá-la, mantê-la e canalizá-la para os objetivos da Organização tem sido 

preocupação constante dos Administradores. Cada indivíduo possui características, 

habilidades e personalidade diferentes. (FIORELLI, 2004) 

Dadas as condições sociais, culturais e econômicas, as pessoas são levadas a 

obterem mais dinheiro. Algumas pessoas necessitam de reforçadores externos 

baseados em recompensas financeiras, premiações, um reconhecimento mediado por 

fator financeiro, um status econômico. Para outras pessoas as questões mais 
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importantes, que as fazem sentirem-se valorizadas, são permeadas por ações e 

atitudes oriundas de seu ambiente de trabalho, o reconhecimento interpessoal, 

aumento de sua auto-estima, conhecimento. Colaboradores persistentes demonstram 

autoconfiança, vontade de alcançar o sucesso, a partilha com seus parceiros de 

trabalho facilita enxergar além das entrelinhas, criando novas idéias entusiasmadoras 

na execução dos objetivos a serem alcançados na organização em que atua. 

(KWASNICKA, 1989). 

Sendo assim, é importante zelar pelo ambiente de trabalho e pela saúde mental 

dos militares a fim de que possa se melhorar o atendimento aos usuários do Sistema 

de Saúde do Exército e, a longo prazo, contribuir cada vez mais para a 

sustentabilidade e economicidade desse sistema, torando-o referência de excelência 

em termos de cuidados com a saúde dos profissionais de saúde e seus pacientes. 

1.1 PROBLEMA 

A missão do Serviço de Saúde do Exército é zelar pela higidez dos militares da 

Força, em combate ou não. Alinhado com diretrizes da Diretoria de Saúde, com a 

finalidade de proporcionar o adequado atendimento aos beneficiários do Sistema de 

Atendimento Médico-Hospitalar do Exército (militares, pensionistas e seus 

dependentes), dentre outras medidas, tem-se buscado a melhoria nos processos 

gerenciais, com a utilização de sistemas informatizados de repasse de recursos e 

encaminhamentos, como também a modernização das organizações militares de 

saúde. O Gestor não pode, contudo, deixar de se observar as necessidades e 

aspirações dos profissionais de saúde como pessoas. 

A Diretoria de Saúde também vem coordenando a execução de projetos e 

ações estratégicas necessárias à transformação da estrutura de prestação da 

assistência à saúde, bem como, das condições de emprego da saúde operacional, a 

fim de melhorar o atendimento à tropa e à família militar. É fundamental, portanto, a 

atenção dos gestores à saúde e à qualidade do trabalho dos militares atuantes no 

sistema de saúde do EB. 

Estudos identificaram alguns fatores psicológicos como decisivos para propiciar 

aumento de rendimento no trabalho, derivando, daí, a aplicação dos estudos sobre 

motivações, satisfação no trabalho, métodos organizacionais e uma prática 

psicológica para os variados tipos de empreendimentos. 



5 

 

Sendo assim, será que um indivíduo somente estará satisfeito com seu trabalho 

no ambiente militar se obtiver suas necessidades sanadas primariamente? Quais 

seriam as necessidades? Chegaria a refletir, tal situação, diretamente na qualidade 

de seu trabalho e, consequentemente, no atendimento ao usuário do Sistema de 

Saúde do Exército? 

 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a informação 

científica relevante e atualizada, a fim de verificar a situação da satisfação dos 

militares de saúde com relação ao seu ambiente de trabalho e à interação entre os 

pares, superiores e subordinados. Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho 

esperado para o objetivo geral, levantou-se objetivos específicos que irão conduzir na 

consecução do objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a. Descrever as peculiaridades do ambiente militar com enfoque nos possíveis 

agentes facilitadores para estabelecer a relação entre depressão e o trabalho. 

b. Descrever suscintamente a fisiopatologia de síndromes depressivas e 

estabelecer sua relação com o trabalho 

c. Estabelecer relação entre o bem estar do trabalhador e a qualidade do 

serviço prestado ao usuário do sistema de saúde. 

d. Descrever as necessidades dos militares de saúde com enfoque na pirâmide 

de Maslow. 

e. Aplicar questionário a respeito do ambiente de trabalho do militar de saúde 

na Guarnição de Campinas. 

f. Analisar as respostas obtidas com o questionário e identificar pontos 

sensíveis e passíveis de mudança para uma melhoria na qualidade do serviço e no 

bem estar dos militares que atuam na área de saúde. 

g. Concluir a análise dos dados adquiridos e da revisão de literatura e sugerir 

possibilidades de melhorias. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Há muito tempo se sabe que o trabalho, quando executado sob determinadas 

condições, pode causar doenças. O fim do século XVII marcou a história do 

conhecimento sobre as doenças do trabalho, visto que, em 1700, é publicado o 
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clássico De Morbis Artificum Diatriba, considerado o primeiro Tratado sobre as 

Doenças dos Trabalhadores, do médico italiano Ramazzini (1633-1714), tido como 

referência até o século XIX. Tempos depois, ele foi considerado o Pai da Medicina do 

Trabalho, valendo ainda hoje a sua célebre afirmação sobre a necessidade de, na 

cabeceira da cama de qualquer paciente, perguntar-lhe onde trabalhava para saber 

se na fonte de seu sustento não se encontrava a causa de sua enfermidade. 

No campo da psicologia, na sua marcha evolutiva, os estudos apontam, em 

linhas gerais, que o trabalho conquistou uma posição central como categoria de 

análise, embora, inicialmente, tivesse poucas referências, porquanto era antes 

considerado um fator inespecífico e secundário na etiologia do transtorno psíquico. 

Na época, nos séculos XVII, XVIII e XIX, a psicologia preocupava-se 

preponderantemente com a descrição e a classificação das doenças mentais e o seu 

tratamento por meio da internação compulsória de seus portadores nos casos de 

desvios considerados atentados à ordem moral e social. Poucas referências foram 

feitas à categoria trabalho na obra freudiana - dizem os estudiosos da área. 

O artigo “O nexo causal em saúde/doença mental no trabalho: uma demanda 

para a psicologia”, elaborado pela psicóloga e professora Maria da Graça Jacques, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, relata que a implantação do modelo 

taylorista-fordista em larga escala representou a aproximação definitiva da psicologia 

com o mundo do trabalho a partir dos estudos a respeito da fadiga sob o enfoque do 

aumento da produtividade, marcando o início da denominada psicologia industrial. 

Posteriormente, estudos identificaram alguns fatores psicológicos como 

decisivos para propiciar aumento de rendimento no trabalho, derivando, daí, a 

aplicação dos estudos sobre motivações, satisfação no trabalho, métodos 

organizacionais e uma prática psicológica para os variados tipos de empreendimentos 

econômicos, passando, assim, a ser chamada de psicologia organizacional. A 

prioridade era estudar as questões acerca da gestão de pessoal com utilização de 

métodos visando a classificação e adaptação dos trabalhadores, de acordo com 

regras compatíveis com a acumulação de capital. Na época, as questões relacionadas 

à categoria trabalho como fator desencadeante da doença mental do trabalhador 

ainda não ocupavam grande espaço na psicologia. 

Em sua palestra proferida no II Congresso Internacional sobre Saúde Mental 

no Trabalho, realizado em Goiânia (2006), discorrendo sobre as implicações psíquicas 

advindas de acidentes e doenças ocupacionais, Maria da Graça Jacques, professora 
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da UFRS já referida anteriormente, menciona que “no âmbito da ciência as 

explicações sobre as patologias psíquicas recaíam fundamentalmente nos fatores 

genéticos e nas relações familiares, principalmente àquelas referentes à primeira 

infância”. 

Em que pese o foco da psicologia no mundo do trabalho naquela época fosse 

desenvolver métodos e técnicas psicológicas de seleção de pessoal visando a 

melhoria da qualidade, produtividade e eficiência do serviço prestado, segundo a 

professora, tais estudos contribuíram para trazer à tona os efeitos do trabalho sobre o 

psiquismo dos trabalhadores, não se restringindo, apenas, em análise de fatores 

genéticos e da infância. 

Há que se lembrar, pela arte, a produção do filme de Charles Chaplin “Tempos 

Modernos” (1936) em que o cineasta mostra a relação entre o trabalho e o distúrbio 

mental. 

A partir da segunda metade do século XX a relação entre saúde/doença mental 

e trabalho se consolidou no campo científico no âmbito da psicologia aplicada à área 

do trabalho. Em 1956, consta a publicação do artigo “A neurose das telefonistas” por 

Le Guillant, conforme citação da professora, como um divisor importante no 

desenvolvimento dos estudos no campo da saúde/doença mental em seus vínculos 

com o trabalho, surgindo depois a expressão psicopatologia do trabalho. 

Das pesquisas realizadas nessa área resultou a inclusão de enfermidades 

psicossomáticas, psicológicas e psíquicas no âmbito das doenças ocupacionais. Além 

do ciclo originado da relação homem-máquina, os pesquisadores reconheceram que 

diversos outros fatores no meio ambiente do trabalho podem afetar a saúde mental, 

tais como: relações interpessoais e coletivas inerentes à própria organização do 

trabalho, ambiente físico (ruído, iluminação, temperatura, intoxicação, disposição do 

espaço físico), forma do exercício do poder de comando na escala hierárquica e 

demais circunstâncias gerais referentes à própria manutenção do emprego. 

Nessa trajetória, na inserção da psicologia no campo da saúde do trabalhador, 

dentre várias possibilidades, abriu-se espaço para estudos acerca do estabelecimento 

do nexo causal entre o trabalho e o adoecimento mental. 

A moderna vertente da psicologia aplicada ao mundo do trabalho centraliza o 

conceito de “Saúde do Trabalhador” numa abordagem multiprofissional, abrangendo 

o entendimento de que é possível trabalhar sem o acometimento de doenças 

decorrentes do trabalho dependendo da forma e condições de organização do 
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trabalho, enfim, do meio ambiente do trabalho. (Fonte: Rev. Trib. Reg. Trab. 3a Reg., Belo 

Horizonte, v.46, n.76, p.27-44, jul./dez.2007) 

Sabe-se que as pessoas têm necessidades fundamentais e, para se ter a 

“realização profissional”, é necessário que a base destas necessidades esteja suprida. 

Sabe-se, também, que uma pessoa somente desenvolve um bom trabalho, no 

atendimento ao público, principalmente, se estiver se sentindo “bem” como indivíduo.  

O Exército brasileiro possui diversas normas editadas através de decretos e 

portarias, as quais visam orientar e determinar as atividades da Força, bem como de 

seus integrantes, em particular os servidores militares. O Estatuto dos Militares 

também apresenta os valores militares, os princípios das instituições militares e o 

Regulamento Disciplinar do Exército, normatiza as restrições disciplinares e as 

recompensas a que são submetidos os militares. 

Algumas vezes, as peculiaridades do serviço militar somados com algumas 

angústias inerentes a quem trabalha no serviço de saúde podem ocasionar dissabores 

ou levar a transtornos psíquicos mais profundos e, assim, prejudicar diretamente o 

atendimento ao público externo podendo a vir refletir na saúde até mesmo de outros 

indivíduos. 

Outro fator que pode influenciar na baixa realização profissional é a falta de 

reconhecimento no trabalho. Em um estudo qualitativo com profissionais de saúde de 

um hospital oncológico infantil (RAMALHO; p.123-32.), os entrevistados relataram 

como grande fonte de estresse a falta de reconhecimento de seu trabalho na 

instituição. O profissional percebia seu investimento no trabalho, mas não tinha o 

reconhecimento dos colegas ou dos superiores para levar à frente seus projetos e 

para a criação de formas satisfatórias de atendimento ao público. 

Sendo assim, é de suma importância que tal assunto seja alvo de debates e 

estudos por parte dos militares, com enfoque na solução de tais problemas, pois caso 

contrário poderá acarretar desgastes e prejuízos à saúde de outrem além de refletir, 

indiretamente, em aumento dos custos com saúde. Com o presente estudo pretende-

se contribuir para o EB no âmbito do Sistema de Saúde visando a melhoria das 

condições de trabalho dos militares atuantes no serviço de saúde e, por conseguinte, 

melhorando o atendimento ao público que procura o serviço de saúde. 

Vislumbra-se que, a partir dados coletados, o presente estudo possa contribuir 

para melhorar a saúde, bem-estar, satisfação pessoal dos profissionais de saúde e, 
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consequentemente, otimizar a produtividade e melhorar o índice de satisfação das 

pessoas atendidas por esses militares.  

 

 

2  METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para os 

problemas, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, questionário, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio 

dos questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades dos 

militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o que 

exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias e 

seguida de questionário para uma amostra com vivência profissional relevante sobre 

o assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Foi-se o tempo em que as pessoas eram vistas como simples engrenagens que 

poderiam ser facilmente substituídas dentro de uma organização. Cada vez mais as 

empresas enxergam seus colaboradores como fatores críticos de sucesso. 

Pretende-se traçar metas para alcançar um incremento no índice de  satisfação 

do militar com seu trabalho nas atividade de saúde, com o objetivo de melhoria da 

qualidade da prestação dos serviços de saúde. 

Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica, auxiliada por questionário aplicado 

a uma população específica e regional, a investigação estará limitada pela 

impossibilidade de se generalizar os resultados ao universo da Federação Brasileira. 

Maiores estudos serão necessários para se comprovar os resultados locais 

Foi realizado levantamento das informações de interesse e estruturação de um 

modelo teórico de análise será realizada uma revisão de literatura por fontes de busca 

em: 

- Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, do 

LILACS, do SCIELO e do ISI;  
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- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; e 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro. 

- Literatura médica científica; 

- Revistas do Tribunal do Trabalho; 

- Julgados acerca de doenças decorrentes do trabalho; e 

- Literatura científica e pesquisa de internet acerca de atualidades na 

administração e gestão de pessoal. 

- Questionário a ser aplicado aos militares atuantes no serviço de saúde em 

Campinas. 

a. Critérios de inclusão: 

- Estudos, livros e artigos publicados em português e inglês.  

- Militares que estejam servindo junto ao serviço de saúde na Guarnição de 

Campinas, por meio de respostas ao questionário que será proposto. 

b. Critérios de exclusão:  

- Estudos que não sejam relacionados à gestão de pessoal e/ou às doenças 

relacionadas ao trabalho na área da saúde. 

- Demais militares da Guarnição de Campinas que não estão diretamente 

envolvidos com o serviço de saúde e servidores civis. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

questionário e revisão de literatura. 

2.2.1 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares que atuam 

no serviço de saúde na Guarnição de Campinas, incluindo o Posto Médico de 

Guarnição e as Formações Sanitárias de OM vinculadas. 

 A amostra selecionada para responder aos questionários inclui desde o 

soldado mais moderno até o oficial mais antigo que atua direta ou indiretamente com 

o serviço de saúde. 

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos a população estudada foi de 62 

militares. A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-
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se atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança 

igual a 90% e erro amostral de 10%.  

A amostra foi selecionada nas diferentes Organizações Militares pertencentes 

à Guarnição de Campinas e, a sistemática de distribuição dos questionários ocorreu 

de forma indireta através de link acessado por documento distribuído via SPED a 

todos os militares envolvidos nos serviços de saúde da Guarnição. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram avaliadas 62 respostas e, dentro deste grupo, destacamos um outro que 

constitui a maioria das pessoas, que são as vinculadas ao Comando da 11ª Bda Inf L.  

 

GRÁFICO 1 – Número de participantes de acordo com OM de vinculação na Guarnição de Campinas 

Fonte: A autora 

 

Embora o poder do estudo para detectar diferenças significativas nos 

resultados qualitativos tenha sido limitado, o presente tamanho amostral foi adequado 

para detectar algumas associações significativas entre expectativas dos militares, 

reflexo no serviço de saúde e motivos para tal.  

 

TABELA 1 – Perfil dos militares atuantes na área de saúde na Guarnição de Campinas 

Questões 
 

Militares 

Idade > 30 anos Com FILHOS 
Dependência do 
SOLDO > 50% 

Valor 
absoluto 

Percentual 
Valor 

absoluto 
Percentual 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Oficiais 27 43,55% 12 19,35% 17 27,42% 
Praças 12 19,35% 12 19,35% 13 20,97% 
TOTAL 39 62,9% 24 38,71% 30 48,39% 

Fonte: A autora 
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A percepção da amostra (Tabela 1), de maneira geral, é de que a maioria dos 

militares têm mais de 30 anos de idade (62,9%) mas apenas 38,71% (24) têm filhos 

e, menos da metade da amostra têm maior dependência econômica do soldo do 

Exército (48,39%), levantando-se a hipótese de que, talvez, o soldo não seja suficiente 

para a manutenção dos padrões de vida dos militares. 

O processo de satisfação no trabalho resulta da complexa e dinâmica interação 

das condições gerais de vida, das relações de trabalho, do processo de trabalho e do 

controle que os próprios trabalhadores possuem sobre suas condições de vida e 

trabalho. A satisfação no trabalho pode ser, por conseguinte, fonte de saúde, bem 

como a insatisfação pode gerar prejuízos à saúde física, mental e social, acarretando 

problemas à organização e ao ambiente de trabalho. 

O tipo da atividade exercida pelos militares, no momento da pesquisa, é 

satisfatória a 66,1% (41) e, um bom relacionamento com colegas é fundamental para 

61,3% (38) favorecendo a satisfação pessoal dos militares avaliados. A jornada de 

trabalho também se mostrou como um dos fatores que mais influenciam positivamente 

o trabalho dos militares, com 53,2% (33) de preferência. Fica evidente que não há 

apenas um único aspecto, mas uma complexa rede de fatores que influenciam a 

satisfação pessoal de cada um. Quando comparamos as atividades exercidas 

atualmente com as atividades que se deseja exercer, evidenciou-se uma preferência 

pelo atendimento direto ao público em detrimento das atividades administrativas. 

(Tabela 2)  

 

TABELA 2 – Atividade atualmente exercida X Atividade que gostaria de exercer  

Período 
 

Atividade 

Atual Deseja Exercer 

Valor 
absoluto 

Percentual 
Valor 

absoluto 
Percentual 

Atendimento 
direto ao Público 

54 55,1% 79 67,5% 

Administrativo 44 44,9% 38 32,5% 
TOTAL 98 100% 117 100% 

        Fonte: A autora 

 

Quando avaliamos quais são as maiores dificuldades na execução do trabalho 

desses militares, identificamos 3 (três) maiores motivos, sendo eles: 1) Lidar com 

documentos do Exército para 46,8%(29), 2) Lidar com os sistemas informatizados do 

Exército para 30,6%(19) e, 3) Interação com superiores hierárquicos para 25,8% (16), 
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de acordo com o GRÁFICO 2. 

 
GRÁFICO 2 – Maiores dificuldades dos militares na execução do trabalho. 

 
Fonte: A autora 

Se aplicarmos a matriz GUT, em que a pontuação de 1 a 5 para cada dimensão 

da matriz permite classificar, em ordem decrescente de pontos, após a multiplicação 

da GxUxT, os problemas a serem atacados na melhoria do processo, podemos chegar 

à priorização de necessidades de ações para melhor desempenho dos trabalhos. 

(TABELA 3) 

TABELA 3 – Prioridade de resolução de dificuldades  

Priorização na resolução de dificuldades no trabalho dos Militares de Saúde 

Pergunta Gravidade Urgência Tendência Total Prioridade 

Dificuldade em lidar 
com documentos do EB 

2 3 3 18 2 

Dificuldade em lidar 
com sistemas 

informatizados do EB 

3 4 4 48 1 

Dificuldade em interagir 
com superiores 

hierárquicos 

4 2 2 16 3 

Fonte: A autora 
 

Assim, os sistemas informatizados do EB e os documentos do mesmo são os 

fatores que mais dificultam para a realização de trabalhos administrativos, 

necessitando de breve otimização desses recursos para melhoria do sistema como 

um todo.  

A predisposição dos militares de saúde para atuação direta em sua atividade 
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fim fica melhor estabelecida quando se elabora uma situação hipotética de guerra e 

pergunta-se a respeito de qual frente o pessoal da saúde gostaria de atuar e, 77,42% 

(48) militares optaram pelas linhas mais próximas ao combate. (Gráfico 3)  

 

GRÁFICO 3 – Desejo de atuação em uma situação de guerra. 

 
Fonte: A autora 

 

Também, em eventos tipicamente militares, como formaturas, 82,3% (51) dos 

militares se sentem motivados a participar. Além de que 98,4% (61) conseguirem obter 

boas menções nos testes físicos e nos testes de tiro. 

 Quando avaliado o apoio interpessoal, haja visto o intenso convívio no 

ambiente da caserna, nota-se que é bem visto e necessária esta interação. Para a 

maioria dos militares, tanto o apoio familiar, como o dos pares e superiores, se faz 

muito importante para a satisfação individual. (TABELA 4) Portanto, o “reforço 

positivo” se mostra mais eficaz para a obtenção de melhores resultados nessa 

população. 

 

TABELA 4 – Grau de IMPORTÂNCIA do APOIO interpessoal 

Questões 
 

Grau de 
Importância 

FAMÍLIA SUPERIORES PARES 

Valor 
absoluto 

Percentual 
Valor 

absoluto Percentual 
Valor 

absoluto 
Percentual 

Com Importância 58 93,55% 48 77,43% 50 80,65% 
Sem Importância 2 3,22% 4 6,46% 1 1,61% 
Indiferente 2 3,22% 10 1,61% 11 17,74% 
TOTAL 62 100% 62 100% 62 100% 

Fonte: A autora 

Os militares de saúde tem alto grau de comprometimento, quase a totalidade 

(96,77%) aprende com os próprios erros, 77,58% (45) não tem problemas em abordar 
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os superiores no caso de dúvidas para melhor desenvolver o trabalho e a grande 

maioria, 85,48% (53), está bastante disposto a colaborar com os colegas para melhor 

desenvolver os diversos serviços.(TABELA 5) O sentimento de “corpo”/equipe restou 

preponderante nessa população. 

 

TABELA 5 – Grau de FREQUÊNCIA de atividades 

Questões 
 

Grau de 
Frequência 

Colaboração com 
outras pessoas 

Aprende com erros 
Aborda os superiores 

para melhor 
desenvolver 

Valor 
absoluto 

Percentual 
Valor 

absoluto 
Percentual 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Alta frequência 53 85,48% 60 96,77% 45 77,58% 
Pouca frequência 8 12.9% 2 3,33% 8 12,9% 
Indiferente 1 1,61% 0 0% 9 14,51% 
TOTAL 62 100% 62 100% 62 100% 

Fonte: A autora 

 

Considerando-se que todos os questionamentos apresentados são 

correspondentes ao dia-a-dia dos militares que atuam no serviço de saúde, as 

respostas estão contidas no mesmo momento de avaliação. Isto é, as tabelas a seguir 

são complementares e concomitantes à Tabela 4 e demonstra-se que, a pesar de se 

ter alto grau de exigência no trabalho e necessidade de se executar as tarefas 

rapidamente (TABELA 6), os militares ainda assim estão sempre dispostos a ajudar 

aos pares e aos usuários. 

 

TABELA 6 – Grau de FREQUÊNCIA de atividades 

Questões 
 

Grau de 
Frequência 

Trabalho deve ser 
executado com 

RAPIDEZ 
Trabalho é INTENSO 

Alto grau de 
EXIGÊNCIA no 

trabalho 
Valor 

absoluto 
Percentual 

Valor 
absoluto 

Percentual 
Valor 

absoluto 
Percentual 

Alta frequência 45 72,58% 37 59,67% 39 62,9% 
Pouca frequência 10 16,12% 14 22,58% 9 14,51% 
Indiferente 7 12,29% 11 17,74% 14 22,58% 
TOTAL 62 100% 62 100% 62 100% 

Fonte: A autora 

 

Os fatores que influenciam no bom desempenho dos militares, portanto, 

incluem o ambiente de trabalho, bom relacionamento interpessoal e disposição 

intrínseca individual, (Tabela 7) além do “reforço positivo”/reconhecimento. 
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TABELA 7 – Grau de CONCORDÂNCIA das diversas situações 

Questões 
 

 
Grau de 
Concordância 

Ambiente de trabalho 
CALMO 

Tem bom 
relacionamento 

INTERPESSOAL 

Está EMPENHADO 
no trabalho 

Valor 
absoluto 

Percentual 
Valor 

absoluto 
Percentual 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Alta concordância 35 56,43% 47 75,80% 46 74,19% 
Pouca concordância 13 20,96% 7 11,29% 9 14,51% 
Indiferente 14 22,58% 8 12,9% 7 11,29% 
TOTAL 62 100% 62 100% 62 100% 

Fonte: A autora 

 

Medidas coletivas devem ser efetivadas para amenizar os problemas 

decorrentes da insatisfação no trabalho. Dentre essas, sugere-se adaptação do 

ambiente de trabalho ao homem; aumento das oportunidades para atividades de lazer, 

esporte e relaxamento; atividades sociais e programas de interação social são de 

suma importância; adequação do salário à função exercida; plano de carreira; 

estabilidade, entre outras. É importante acrescentar ainda a necessidade da 

participação dos trabalhadores em todo o processo, o qual deve ser realizado por meio 

de ações interdisciplinares e de alcance coletivo com o intuito de atuar na manutenção 

e na promoção da saúde do trabalhador. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para os profissionais investigados neste estudo, houve a predominância da 

faixa etária entre 35 e 40 anos de idade, e que não possuíam filhos. A maioria não 

está em serviço militar obrigatório, trabalha em turnos e, menos da metade tem grande 

dependência do soldo do Exército, mesmo assim, o índice de satisfação com a 

profissão, o cargo e o ambiente de trabalho foi elevado. 

Os militares de saúde mostram maior desejo de atuação em situações de 

contato direto com usuário ainda que as condições externas sejam hostis. É intrínseca 

a “vontade de ajudar” ao próximo, de uma forma geral, e a disposição para tal. 

Esses achados podem auxiliar a tomada de decisões quanto à implementação 

de projetos em educação continuada, a fim de obter melhoria das condições de 

trabalho, além de servir como fator de conscientização sobre a saúde mental dos 

militares atuantes no serviço de saúde. Como limitação do estudo, pontua-se o fato 

do reduzido número de participantes (mesmo sendo o total de profissionais da 
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instituição).  

Este trabalho não pretende esgotar o tema, sugerindo que pesquisas futuras 

sejam realizadas, tanto no tocante à  busca de novas associações obtidas com novos 

estudos envolvendo outras Guarnições, como pesquisas direcionadas à compreensão 

das relações dos profissionais de saúde e a organização do trabalho, a fim de 

aprofundar o conhecimento e melhor compreender o perfil dos militares de saúde e 

suas necessidades. 
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