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RESUMO 

 

O REFLEXO DO ENDIVIDAMENTO PESSOAL NO DESEMPENHO 

PROFISSIONAL DO MILITAR 

 

AUTOR: Igor Mota Borges 

ORIENTADOR: Capitão Clovis Teixeira Flores 

Esse trabalho objetivou-se descrever os possíveis reflexos ao desempenho do militar, 

decorrentes do problema de endividamento dos indivíduos em questão e quais seriam os 

sintomas mais prováveis que poderiam acometer os militares para fins de conscientização 

acerca do problema. Além disso, buscou-se conhecer alguns conceitos da Economia como 

endividamento e da Psicologia como Qualidade de Vida no Trabalho e Estresse. A pesquisa 

apresenta uma abordagem quantitativa de cunho exploratório. Foi coletado informações de 151 

Militares por meio de questionário semi-estruturado de Organizações militares [OM], assim 

como, de postos distintos. Notou-se que há evidências de que os transtornos comportamentais 

citados nessa pesquisa gerem reflexos negativos dos quais podem comprometer a eficácia do 

militar no desempenho de suas funções.  

 

Palavras-chave: Endividamento. Dívidas. Psicologia. Economia. Estresse. 

  



ABSTRACT 

 

THE REFLECTION OF PERSONAL INDEBTEDNESS IN MILITARY 

PROFESSIONAL PERFORMANCE 

 

AUTHOR: Igor Mota Borges 

 

ADVISOR: Capitão Clovis Teixeira Flores 

 

This work aims to describe the possible repercussions on military performance, questions about 

the problem of participation of the individuals in question and what are the most likely 

symptoms why users access military personnel for awareness purposes related to the problem. 

In addition, you can learn about some concepts of Economics such as indebtedness and 

Psychology such as Quality of Life at Work and Stress. The research presents a quantitative 

approach of the exploratory nature. Information was collected from 151 military personnel 

through a semi-structured questionnaire from military organizations [OM], as well as from 

different posts. You cannot use the behavioral disorders mentioned in this research, which can 

compromise the effectiveness of your military's military performance. 

 

Key-words: Indebtedness. Debts. Psychology. Economy. Stress.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de bens e serviços associado às diversas inovações tecnológicas, culturais e 

tendências, vêm crescendo e potencializa o desejo do indivíduo de consumir cada vez mais. 

Esse cenário induz ao aumentando do consumo irresponsável ocasionando consequentemente 

o fenômeno do endividamento. Os desejos relacionados a aquisição de bens materiais, imóveis, 

veículos e viagens sem uma organização e comprometimento com financeiro, pode fugir 

controle e se tornar uma tormenta pessoal. Sabe-se que grande parte das pessoas que se 

encontram nessa situação vê em empréstimos uma solução, quando na verdade, pode agravar 

ainda mais a situação de vida do indivíduo.  

O endividamento pessoal é um problema que assola mais de 60 milhões de brasileiros 

de acordo com o SPC-Serviço de Proteção ao Crédito (KRAVEZUK, 2018). Tal problema não 

se limita aos fatores financeiros, mas também educacionais e habituais, relacionados à 

qualidade de vida, entre muitos outros tanto do civil quanto por parte do militar (CARVALHO; 

SOUSA; FUENTES, 2017). 

Esse problema pode gerar vários transtornos na vida do indivíduo, principalmente 

psicológicos, devido ao alto grau de estresse gerado pelas cobranças das respectivas dívidas 

contraídas, somadas às peculiaridades do trabalho. 

Considerando que a profissão militar é uma das profissões que perpassa por riscos, 

responsabilidades e desafios que geram altos graus de estresse, questiona-se sobre: o que o 

endividamento pode ocasionar na vida profissional dos militares? 

Diante desse contexto, esse trabalho se propõe a descrever os possíveis reflexos gerados 

pelo endividamento na vida dos militares. Ressalta-se que independente do posto ou graduação, 

diversos fatores podem influenciar ou discorrer para o fracasso financeiro, no entanto, pouco 

se sabe sobre como tais prejuízos impactam na vida pessoal e laboral de colaborados do exército 

brasileiro.  

  



10 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Descrever os possíveis reflexos gerados pelo endividamento e o que eles trazem para a 

vida profissional do militar. 

 

1.1.2    Objetivos específicos  

 

Conceituar endividamento pessoal; 

Citar as síndromes e distúrbios que podem ser desencadeados pelo problema do 

endividamento; 

Descrever as possíveis consequências na vida profissional do militar.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ENDIVIDAMENTO 

 

2.1.1 Definição de endividamento pessoal 

 

Segundo a pesquisa do SPC denominada “Educação Financeira – O conceito de 

endividamento e as consequências da inadimplência”, quase 80% dos brasileiros tem um 

conceito equivocado do que é estar endividado, nos quais as mais citadas das definições estão 

relacionadas a compromissos não honrados. A pesquisa revela que quase metade dos 

entrevistados acredita que endividamento é ter contas atrasadas, assim como outros 30% creem 

que o real conceito é ter o nome em algum programa de proteção de crédito. 

O endividamento consiste em contrair dívidas através de parcelas a vencer, sejam 

através de compras ou empréstimos.  Do mesmo jeito que todas as contas em atraso, as parcelas 

ainda não vencidas de qualquer aquisição são, também, dívidas que o consumidor assume, em 

concordância com a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti (SPC BRASIL, 2016). 

De acordo com Marques e Frade (2003), o endividamento é a utilização de recursos e 

meios de terceiros para fins de consumo. O indivíduo, ao se utilizar de tal recurso, assume o 

compromisso de devolver tal montante em um prazo pré-estipulado, geralmente vem acrescido 

de juros.   

Já Reis, Matsumoto e Barreto (2013) dizem que o endividamento é uma consequência 

do excesso de materialismo, falta de planejamento financeiro, de gestão orçamentária, tudo isso 

somado a diversos fatores psicológicos e comportamentais. 

Com isso, fica evidente que a literatura não chegou a um consenso com relação às 

medidas de endividamento, tendo em vista a utilização de medidas diferentes em cada trabalho 

ou pesquisa. Há estudos que levam em consideração a autoavaliação para determinar se um 

indivíduo se enquadra na situação de endividado ou não. Já outros consideram endividadas as 

pessoas que pagam as contas em situação de atraso. Há também quem defina dessa forma os 

indivíduos inadimplentes ou que possuem financiamentos e parcelamentos. Não obstante, 

existem também quem tome como critério dados de entidades como Serviço de Proteção ao 

Crédito ou Serasa. 
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Tal fenômeno acarreta na possibilidade de divergência nos resultados das pesquisas, 

pois cada caso pode gerar amostras diferentes, tendo em vista que os diferentes critérios geram 

diferentes impactos em pessoas que não passaram pelas mesmas situações (KEESE, 2012). 

 

2.1.2 Qualidade de vida no Trabalho - QVT 

 

A literatura mostra que a definição de Qualidade de Vida no Trabalho é extensa. 

Segundo Hackman e Oldham (1975), QVT é o resultado da soma de tarefas básicas com fatores 

contextuais, como por exemplo as condições de trabalho, chance de enriquecimento e 

crescimento no cargo, entre outras que podem gerar determinados estados psicológicos, os quais 

tem o poder de influenciar na motivação e satisfação do indivíduo bem como em sua conduta e 

ações em seu trabalho. 

QVT é uma gestão dinâmica considerando que tanto as organizações quanto os 

indivíduos mudam constantemente. Devem ser considerados fatores físicos, sociológicos e 

psicológicos, pois todos esses interferem de maneira igualitária na situação de trabalho do 

indivíduo. Dessa forma, é possível observar diversos fatores que podem intervir na qualidade 

de vida das pessoas no seu ambiente de trabalho, com reflexo no seu desempenho e 

produtividade (FERNANDES, 1996). 

De acordo com Limongi e Assis (1995), as mudanças no ambiente profissional são uma 

das principais causas de stress. O acúmulo de tarefas, assim como as horas extras de trabalho, 

pode gerar um aumento do cansaço e ocasionar problemas de saúde, emocionais e de 

relacionamento. 

São inúmeros os estudos em que a remuneração é apontada como um importante fator 

que influencia diretamente a QVT (HACKMAN; OLDHAM, 1975; TOLFO; PICCININI, 

2001; VIEIRA; KILIMNIK; SANTOS NETO, 2016). Vieira, Kilimnik e Santos Neto (2016), 

afirmam em estudo que apesar de o endividamento não estar diretamente vinculado à qualidade 

de vida no trabalho, foram constatados fatores como perda de concentração, diminuição da 

motivação e perda da produtividade sugerindo que o indivíduo, mesmo sem perceber, tem 

reflexos do endividamento interferindo na QVT. 

 

2.2 ESTRESSE 
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2.2.1 Definição de Estresse 

 

Selye (1959), define o estresse como uma reação do organismo a qualquer demanda e 

descreveu a Síndrome da Adaptação Geral (SAG) ou do Estresse Biológico como uma reação 

fisiológica do organismo em defesa a qualquer estímulo repulsivo. Essa síndrome é composta 

por três fases: a reação de alarme, de resistência e de exaustão. 

A primeira fase, é uma Reação, um mecanismo do organismo para defendê-lo de 

quaisquer ameaça à sua integridade. Tem sintomas muito similares à uma crise de ansiedade, 

tais como: fadiga, tensão muscular, sudorese, irritabilidade, taquicardia, problemas 

gastrointestinais, entre outros. (SELYE, 1959). 

Na segunda fase, a de Resistência, o corpo se volta para a sobreviver e se adaptar aos 

estressores quando eles permanecem presentes. Nessa fase os sintomas possuem menor 

intensidade do que na anterior, são: nervosismo, impotência sexual, falta ou excesso de apetite, 

medo e isolamento social (SELYE,1959). 

A terceira fase, denominada fase da Exaustão ou Esgotamento, tem início quando 

mesmo passando pelas duas anteriores o organismo não se estabiliza ou quando os estressores 

acabam se tornando crônicos. Com isso, os mecanismos de adaptação do organismo falham e 

isso leva a um déficit energético do corpo. Os sintomas dessa fase se assemelham aos da 

primeira, da Reação de Alarme, porém de forma mais intensa, tais como: o surgimento de 

doenças gastrointestinais, depressão, doenças respiratórias, cardíacas, entre outros. Nesse 

ponto, o organismo é incapaz de entrar em equilíbrio e atinge a falência adaptativa, podendo 

até mesmo causar a morte. (SELYE, 1959). 

Já Otto e Schmidt (2007) definem o estresse como a percepção discrepante entre as 

demandas ambientais. Conhecidas como estressores e a capacidade das pessas de superar essas 

situações. 

 

2.2.2 Estresse financeiro 

 

O estresse financeiro, ou estresse econômico, pode ser descrito como um medo extremo 

ou até mesmo pavor da própria situação financeira e dos problemas consequentes dela, somado 

à incapacidade de solucioná-los, o que gera uma série de sentimentos e reações físicas e 

psíquicas negativas (SOUZA, 2017). 

Chou, Parmar e Galinsky (2016) encontraram evidências de que a insegurança 

financeira pode ocasionar a impressão da perda de controle sobre a própria vida, desencadeando 



14 

 

transtornos psicológicos de ansiedade, medo e estresse. Da mesma forma, foram encontradas 

evidências de que esta insegurança pode gerar dor física, diminuição da tolerância à dor e um 

aumento no consumo de analgésicos. 

Foi constatado que esse mal causa também efeitos bastante significativos no ambiente 

de trabalho e aos empregadores. Em um estudo realizado pela Society for Human Resource 

Management (2014), 70% dos profissionais de recursos humanos entrevistados disseram que 

problemas financeiros pessoais têm pelo menos algum impacto na performance dos 

empregados, tendo como principais consequências: estado de estresse do empregado, 

problemas de foco no trabalho, redução da produtividade, atrasos, entre outros. 

 

2.3 ALTERAÇÕES PSICOLÓGICAS LIGADAS AO ESTRESSE 

 

Os efeitos psicológicos podem ser divididos em três: efeitos cognitivos, que remetem 

ao conhecimento; efeitos emocionais, ligados aos sentimentos, emoções e personalidade; 

efeitos comportamentais gerais, que também fazem alusão a fatores cognitivos e afetivos. 

(FONTANA, 1994). 

 

2.3.1 Efeitos cognitivos 

 

O excesso de estresse pode ocasionar inúmeros sintomas, tais como: diminuição da 

capacidade de compreensão e concentração, aumento no índice de erros, perda de memória a 

curto e longo prazos, diminuição na velocidade de resposta a estímulos, redução da objetividade 

e do pensamento crítico, entre outros. Tais sintomas, podem afetar diretamente o processo e a 

capacidade de aprendizagem (ANTUNES, 2017). 

 

2.3.2 Efeitos emocionais 

 

Aumento da tensão física e psicológica, desaparecimento da sensação de bem-estar, 

mudanças no traço da personalidade, crescimento dos problemas de personalidade já existentes, 

relativa diminuição da autoestima, e surgimento de sentimentos de incompetência e de 

inutilidade são alguns sintomas causados pelo excesso de estresse. Tais efeitos geram 

consequências para a área afetiva, influenciando diretamente na construção de valores, atitudes 

e idéias (ANTUNES, 2017). 
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2.3.3 Efeitos comportamentais 

 

Os efeitos comportamentais gerados pelo excesso de estresse como, diminuição do 

entusiasmo, maior propenso ao uso de drogas, transferência de responsabilidades, dificuldade 

para dormir e problemas de articulação verbal, atrapalham a organização mental e coordenação 

motora por parte do militar, pois afetam principalmente na parte psicomotora da área da 

aprendizagem (ANTUNES, 2017). Tal definição corrobora com o estudo de Fontana (1994), 

que além desses, descreveu também problemas de articulação verbal como aumento da gagueira 

e hesitação, inclusive em pessoas que não possuíam tal problema. Notou também uma 

diminuição dos interesses e o do entusiasmo, passatempos podem ser esquecidos, absenteísmo 

que consiste no atraso ou falta no trabalho por doenças ou por desculpas inventadas tornam-se 

um problema. 

 

2.3.4 Síndrome de Burnout  

O estresse excessivo pode acarretar na Síndrome de Burnout - SB. Segundo a Apostila 

de Psicologia disponibilizada pela Cadeira de Psicologia da AMAN a síndrome de Burnout 

pode ser definida por: 

 

O Burnout é entendido como uma síndrome psicológica decorrente da tensão 

emocional crônica no trabalho. Trata-se de uma experiência subjetiva interna que gera 

sentimentos e atitudes negativas no relacionamento do indivíduo com o seu trabalho 

(insatisfação, desgaste, perda do comprometimento), minando o seu desempenho 

profissional e trazendo consequências indesejáveis para a organização (absenteísmo, 

abandono do emprego, baixa produtividade). (ACADEMIA MILITAR DAS 

AGULHAS NEGRAS, 2015; p.5). 

 

Tal síndrome, apresenta como sintomas a exaustão emocional, fadiga, esgotamento 

emocional e negativismo, ocasionados por uma intensa carga laboral. Os sintomas supracitados 

podem ser facilmente percebidos durante a atividade fim da carreira do militar, refletindo 

principalmente no trato com os pares e subordinados, fica perceptível também uma considerável 

diminuição da realização profissional, externada com sentimentos de incompetência e/ ou 

desempenho insatisfatório. (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2015). 
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2.4 A PROFISSÃO MILITAR 

 

O militar em geral possui uma pesada carga horária de 40 horas semanais sem levar em 

consideração os serviços de escala e as atividades extras, caracterizadas por extensas jornadas 

de trabalho. Tal profissão tem como peculiaridades a disponibilidade permanente e a 

periculosidade nas atividades, que independente do seu planejamento pessoal e/ou familiar é 

diretamente afetada pelas exigências da carreira das armas, conforme previsto no estatuto dos 

militares:  

Art. 5º A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente 

devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar. 

§ 1º A carreira militar é privativa do pessoal da ativa, inicia-se com o ingresso nas 

Forças Armadas e obedece às diversas seqüências de graus hierárquicos. (Art. 5ºda 

Lei nº 6880 de 09 de Dezembro 1980) 

 

Tais elementos não se restringem à influenciar apenas à vida do militar, como também 

de toda sua família, tendo em vista que alguns deveres do profissional como a vivência nacional 

e a disponibilidade permanente são relacionados à onde e como o indivíduo irá viver, 

concorrendo ao plano de movimentação de tempos em tempos. Tais obrigações refletem 

fortemente no risco de a pessoa do militar desenvolver uma estrutura familiar abalada, uma vez 

que à família não consegue estabelecer relações duradouras, encontra dificuldade em formar 

um patrimônio familiar, a educação dos filhos muitas vezes é comprometida e o cônjuge é muito 

prejudicado no que tange à exercer atividades remuneradas. Muito disso se dá devido à 

profissão ter como características uma vida de riscos, com movimentações territoriais 

frequentes, treinamentos intensos, disciplina rígida, exposição a perigos, autorrepresentação de 

solidez moral e abdicação de direitos ou deveres pessoais em detrimento do cumprimento de 

missão (D’ARAÚJO, 2004). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Este trabalho buscou na revisão bibliográfica e nas teorias que apresentam as definições 

documentais, compreendendo as seguintes técnicas metodológicas:  

Foi realizado de um estudo exploratório e descritivo baseado na literatura e em diversas 

fontes que abordam os conceitos do problema e dos possíveis distúrbios psicológicos que 

podem ser causados pelo endividamento pessoal, no que tange à profissão militar e como tais 

problemas podem influenciar direta e indiretamente no desempenho do profissional. 

De caráter quantitativo, no qual fundamentou bases teóricas nos conceituais já existentes 

sobre elementos que integrarão a análise do objeto de pesquisa.  

A coleta de dados foi realizada por meio de formulário semiestruturado. O formulário 

foi aplicado em militares de variadas Organizações militares, nos quais totalizaram 151 

respondentes no período de Fevereiro a Maio de 2020. 

A coleta de dados obtida por meio de formulário semiestruturado foi elencado como 

procedimento metodológico para analisar os dados obtidos a análise de conteúdo que de acordo 

com Moraes (1999); Bardim (2011) e Severino (2007), objetivou-se no tratamento das 

mensagens, tanto do seu conteúdo quanto da expressão desse conteúdo nos seguintes passos: 

pré-análise a partir da análise flutuante do material coletado; exploração do material; tratamento 

dos dados, que consiste na inferência e interpretação dos dados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra em questão não apresenta um padrão definido, pois foi obtida a partir de uma 

pesquisa feita com militares de diversas Organizações Militares do país, independente do posto, 

graduação, idade ou quaisquer outros critérios de segregação. 

 

Figura 1: Percentual de militares que possuem dívidas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com os entrevistados, (47%) admitiram possuir dívidas utilizando como 

critério para a definição de endividamento a auto avaliação, uma medida mais ampla, que leva 

em consideração todos os fatores que possam influenciar na vida do indivíduo, como atraso em 

contas, inadimplência, financiamentos, entre outros para que o mesmo se encaixe na condição 

de endividado. Com isso, levando em consideração a medida de análise, quase metade dos 

militares em questão se consideram englobados pelo fenômeno do endividamento, o qual foi 

classificado em três grupos, de acordo com o respectivo grau de endividamento.  
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Grau de Endividamento 

Figura 2: Percentual da renda líquida dos militares comprometida com dívidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico 2 evidencia que entre os militares questionados que se encaixavam na situação 

de endividados, 64,4% afirmaram possuir até 30% de sua renda líquida, comprometida com 

dívidas. 25,8% tem entre 31% e 60% de seu capital atribuído ao pagamento de contas. Ainda, 

9,8% dos militares entrevistados dizem ter mais de 60% de seu soldo líquido destinado à 

quitação de dívidas. Para fins de discussão, os grupos serão respectivamente classificados em 

baixo, médio e alto grau de endividamento. Levando em consideração que a medida de análise 

foi a autodeclaração, uma pequena parcela da amostra pode ser perdida por conta de que dentre 

as pessoas que se consideram não endividadas, há aquelas que se encaixam no primeiro grupo, 

o de baixo grau de endividamento. Apesar de cerca de dois terços dos respondentes se 

encontrarem no grupo mais baixo, uma parcela significativa dos entrevistados se mostrou com 

elevado grau de endividamento, o que é preocupante, pois esses estão mais propensos a 

desencadearem inúmeros sintomas tanto psicológicos. Em sua pesquisa, Souza (2019) 

constatou que pessoas com maiores escores de risco de endividamento estavam atrelados aos 

menores de qualidade de vida física e níveis mais altos de ansiedade. Da mesma maneira, 
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indivíduos que apresentavam alto grau de endividamento também estavam associados a um 

menor grau de qualidade de vida psicológica, associado a uma alta propensão à depressão. 

 

Sintomas oriundos do endividamento pessoal 

Figura 3: Possíves sintomas causados pela procupação com dívidas 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

De acordo com Zerrener (2007), em situações em que o nível de endividamento é muito 

alto, quando a pessoa não possui mais controle sobre suas dívidas e não consegue arcar com 

elas, podem resultar em sérios prejuízos com relação à sua qualidade de vida, culminando em 

transtornos de ansiedade crônica, depressão, e até mesmo levar à morte através do suicídio 

(ZERRENER, 2007; TURUNEN e HIILAMO, 2014; BEMEL et al., 2016). 

Segundo Marks (1987), a ansiedade é considerada um sentimento normal de um 

indivíduo e apenas é caracterizada como patológica no momento em que é desproporcional ao 

episódio que a causa. É também definida como um estado emocional com traços psicológicos 

e fisiológicos, sendo determinada por sentimentos de antecipação, medo ou aflição ligados a 

grande excitação e reatividade autônoma (Sharma, Andriukaitis & Davis, 1995).Os distúrbios 
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de ansiedade são determinados por conta de diferentes características, conforme o tipo de  

ocorrência episódica ou persistentes, sobre os motivos que os provocam, problemas físicos ou 

psicológicos e se tem relação com os demais transtornos mentais ou comportamentais (Andrade 

& Gorenstein, 2000). 

Bridges e Disney (2010), Drentea e Reynolds (2010), Maselko et al., (2018), Turunen e 

Hiilamo (2014), Walsemann, Gee e Gentile (2015) e Zerrener (2007) chegaram à conclusão 

que a questão financeira, no que tange à dividas ou dificuldade de quitação de contas de 

necessidades básicas tem forte significância no surgimento de sintomas psicológicos de 

ansiedade e depressão como medo, insônia, esgotamento físico e fadiga mental, 

consequentemente ocasionando uma piora na qualidade de vida concomitantemente com o 

desempenho das atividades laborais, que requerem total dedicação, atenção e comprometimento 

por parte do indivíduo em questão. 

Richardson, Elliott e Roberts (2013) constataram que o endividamento influencia 

indiretamente no estado de saúde das pessoas, afirmando que quanto mais dívidas, maior o nível 

de preocupação e estresse sofridos pelo indivíduo, tendo na insônia, perda da paz de espírito 

(irritabilidade) e ansiedade algumas das questões resultantes desse desiquilíbrio econômico.  

French e Mckillop (2017), analisaram a relação entre dívidas e saúde encontraram, através de 

uma pesquisa com famílias do Norte da Irlanda, que situações que geram um estresse financeiro, 

trazem diversas consequências para vários aspectos relacionados à saúde, como: queda no 

rendimento na realização de atividades triviais, o que pode da mesma maneira refletir no 

desempenho de funções laborais, além de sensação de dor física e prejuízos à saúde psicológica.  

Foi possível observar que aproximadamente dois terços dos militares entrevistados 

apresentam problemas para se concentrar no desempenho de suas atividades (Figura 4), o que 

pode gerar diversos resultados negativos para o cumprimento dos deveres do militar, seja em 

operações, em instrução ou na realização de tarefas administrativas. 
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Figura 4: Militares que sentem que a preocupação com dívidas afeta a concentração no trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Da mesma maneira, cerca de 58,3% dos respondentes alegaram sofrer alterações no 

humor devido à preocupação relacionada às dívidas (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,70%

39,30%

Sim Não



23 

 

Figura 5: Militares que perceberam alterações no humor como consequência do estresse 

financeiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ressalta-se que esses, junto com outros sintomas caracterizam claramente a Síndrome 

de Burnout ou como também é conhecida, Síndrome do esgotamento profissional, podem trazer 

diversas consequências negativas de forma pessoal, social e profissional para o indivíduo 

(DÍAZ-RODRÍGUEZ et al., 2011).  

Existem diversos termos utilizados para qualificar o Burnout, tais como: Estresse 

profissional, estresse laboral, doença do trabalho, entre outros. Tais definições, que nem sempre 

indicam as mesmas diretrizes do conceito, dificultam a eficácia de muitos trabalhos 

relacionados a esse problema. (BENEVIDES-PEREIRA, 2003; VILELA; VIDAL, 2010). Por 

definição a SB relaciona-se com alterações fisiológicas derivadas do estresse (SHIROM et 

al.,2005), alta possibilidade de abuso de álcool por parte do paciente (CUNRADI et al.,2003), 

distúrbios de ansiedade e depressão (SOARES e JABLONSKA, 2004), suicídios 

(SAMUELSSON et al., 1997)  e reflexos socioeconômicos negativos como a queda na 

produtividade e o absenteísmo (FELTON, 1998; BARRETT e YATES, 2002) , que é 

caraterizado pela falta ou atraso de uma pessoa a seu local de trabalho, afetando o desempenho 

e eficácia da empresa ou Instituição em questão. Tais sintomas, uma vez desenvolvidos, podem 

ser caracterizados como gatilhos psicossociais. Observa-se que um indivíduo com o quadro 
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compatível a SB necessita de acompanhamento profissional. Embora sejam encontrados 

diversos estudos sobre a existência da Síndrome de Burnout em militares, a literatura carece de 

material correspondente à medidas de prevenção e tratamento na área, o que torna mais penosa 

a vida desses profissionais (Magalhães J, Silva GA, Santos YR, 2013).  
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5 CONCLUSÃO 

 

Os reflexos que o problema do endividamento podem gerar na vida profissional do 

militar é um assunto importante e pode desencadear riscos psicossomáticos graves ao indivíduo. 

Embora haja uma melhora significativa nas condições de saúde no mundo, as taxas de 

afastamento do trabalho devido a doenças mentais e comportamentais sofreram grande aumento 

nas últimas décadas. Contudo, grande parte dos trabalhos bibliográficos restringem-se a 

servidores públicos da área de saúde ou de universidades.  

Quando tratamos de militares, a variável é quase inexistente. Diante desse cenário, o 

presente trabalho teve como principal proposta, citar os transtornos e distúrbios que podem ser 

desencadeados pelo problema em questão e analisar quais deles podem ser acometidos pelos 

militares. A literatura dispõe de um arcabouço teórico à respeito do endividamento, dos 

transtornos causados por ele e das consequências de seus resultados para a vida das pessoas, no 

entanto, pouco se sabe a respeito de como o endividamento pode afetar especificamente os 

militares no desempenho de suas funções, sejam elas operacionais ou administrativas, pois deve 

ser levado em consideração as peculiaridades da profissão, que são evidenciadas desde o dia do 

ingresso à Força, até o último dia na carreira do profissional da guerra. Diversos fatores 

considerados inerentes à profissão militar, como medo, a sobrecarga emocional, as intempéries 

entre outros, devem reduzir o efeito negativo do estresse, a ponto de capacitar o militar à atender 

as demandas da Instituição, nos campos físico e mental, uma vez que são tidos como atributos 

da área afetiva, formas de fortalecimento pessoal, profissional e moral incutidos ao longo da 

carreira, principalmente durante o período de formação. 

Observou-se que, apesar de menos da metade dos militares afirmar se enquadrarem na 

situação de endividamento, grande parcela desses indivíduos alega sofrer com os sintomas 

decorrentes do estresse, ansiedade e outros distúrbios causados pela aflição com as dívidas. 

Da mesma forma, constatou-se que os sintomas mais recorrentes dentre o público em 

questão são a queda na produtividade, perda de foco, desgaste mental, irritabilidade e 

sentimento de ansiedade e que o surgimento desses sintomas podem variar de uma pessoa para 

a outra, dependendo do grau de endividamento do indivíduo somado à questões particulares e 

situações vividas por cada um. 

Ressalta-se que os transtornos relacionados ao endividamento na carreira das armas, 

tende a comprometer o bom andamento dos deveres do militar nas mais diversas áreas. A 

compreensão desse fenômeno pode auxiliar no acompanhamento para a prevenção dessas 

doenças mentais e comportamentais, visando mitigar e fortalecer ainda mais a formação e 
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desenvolvimento dos militares. Destaca-se que a saúde mental é tão importante quanto a física 

para o atender às demandas da Força e honra-la. 
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