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REFLEXÕES SOBRE ENDIVIDAMENTO E SAÚDE MENTAL 

Refletir sobre endividamento sem cair na imutabilidade é um desafio, escrever o que 

já compreendemos tem implicações diversas se não fizermos conotações em relação aos 

aspectos econômicos, culturais, sociais, políticos e pessoais.  

O endividamento é a incapacidade do indivíduo em liquidar seus compromissos 

financeiros ¹ associar à saúde mental se torna ainda maior o desafio, que de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) não se tem um conceito oficial de saúde mental, 

porém é um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou 

emocional,2 o que ocasiona uma ampliação do campo de investigação.  

Parece ser impossível pensar em fundamentos psicológicos e psiquiátricos, em 

relação a saúde mental e as implicações financeiras causadas por estilos de vida atrelados a 

desejos e sonhos de projeção sem questionar as intervenções que influenciam os aspectos 

pretendidos, tendo por  exemplo: o incentivo da família, escola , do trabalho, da mídia, das 

crenças e dos costumes. Valores são transmitidos aos indivíduos com os quais construirão  

sua identidade, tais como: a importância que se dá ao o corpo perfeito ,o grau de status que 

aquisição de um carro do ano e de roupas de grifes possa obter,  cultivam-se  sentimentos 

de que para ser feliz e aceito necessita-se de bens materiais e só através dele pode-se ter um 

diferencial no mercado.  

 Ainda neste contexto é oportuno caracterizar os impactos do endividamento e 

desequilíbrio financeiro na saúde mental do indivíduo e sua relação sociocultural para que 

se possa compreender como por exemplo:  as situações em que o excesso de 

endividamento não advém pela fata ou diminuição de   renda e sim oriundos pelos gastos 

em excesso. O prazer em gastar é compulsivo levando há um consumo exagerado de tal 

forma que acaba comprometendo sua qualidade de vida, sua paz interior ocasionando  

ansiedade, preocupação e estresse3. Tudo isso sem levar em conta a real condição original 

financeira permite a aquisição de tais “ luxos”, a qualidade de vida poderá ser sacrificada 

pela contração de dívidas através da contratação de empréstimos e usos 

inconsequentemente de cartões de crédito? 

Essas primeiras posições podem expandir o nosso campo de visão e de reflexão, e 

nos questionarmos o que significa qualidade de vida? Quais paradigmas foram construídos 

ao longo dos anos que associa qualidade de vida ao consumo exagerado do ter? Valores 

foram invertidos e moldados em prol de projeções e status?  
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As finanças comportamentais com base na Teoria do Prospecto desenvolvida por 

Kahneman e Tversky, enfatizam que o indivíduo muitas vezes não considera todas as 

vertentes na hora de tomar decisões. Ainda de acordo com essa Teoria, o indivíduo avalia  

as consequências monetárias ou não, a partir  de um determinado nível que serve como 

padrão utilizando o ‘ status quo’.4 Segundo os teóricos acima citados a falta do bem material 

é uma perda inadmissível, independentemente de ter condições ou não de adquirir o bem o 

sentimento de negação do consumo é infinitamente mais doloroso do que  contrair dívidas 

a qualquer preço na obtenção do objeto de desejo. 

Deste modo, a educação financeira é de vital importância para toda sociedade, o 

Governo Federal instituiu por meio do Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, a 

Estratégia Nacional para Educação Financeira (ENEF)5. Alinhado a essa estratégia, o 

Banco Central do Brasil (BCB) reestruturou seu programa Cidadania Financeira, com o 

objetivo de capacitar o cidadão brasileiro a administrar seus recursos financeiros de maneira 

consciente. A ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem 

levado muitas pessoas ao endividamento excessivo. De acordo com os dados do Banco 

Central em relação à inadimplência da pessoa física houve um aumento significativo no 

período de março até setembro de 2016, o volume de dívidas passou de 46,20% para 

56,30%, o maior porcentual desde janeiro de 2005.Esse aumento é mais acentuado na 

inadimplência em relação ao crédito pessoal sem consignação e cartões de crédito 

modalidades estas que são mais sensíveis a pioras do cenário econômico.6  

O percentual de famílias endividadas que afirmam não ter condições de quitar suas 

dívidas atingiu em março de 2017, o maior patamar desde janeiro de 2010. Acarretando 

impactos de grandes proporções socioeconômicos e de ordem psicológica, pois as 

situações de endividamento normalmente despertam sentimentos de fracasso, 

incompetência e baixa autoestima. Vale ressaltar ainda, que as dívidas são frequentemente 

contraídas durante a fase de euforia e, posteriormente, a real impossibilidade de cumprir o 

compromisso assumido faz reativar o processo depressivo que em muitos casos, já existia 

antes do endividamento. O Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP),  

numa recente pesquisa aponta que 80% dos endividados sofrem depressão ou ansiedade.7   

A Organização Mundial de Saúde , acredita que os transtornos mentais serão a segunda 

causa de adoecimento da população em 2020.2 

A saúde mental do individuo está intrinsicamente ligada a fatores econômicos e 

sociais,  pode ser influenciada por agentes externos tais como; obsessão por status, hábitos 
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em relação a aquisição de produtos ou serviços de maneira desordenada ocasionando 

acúmulo de obrigações financeiras. Nos últimos anos o materialismo vem sendo associado 

a compulsão por consumo. Na visão do materialista o ato de comprar significa um paliativo 

para amenizar seus sentimentos negativos de baixa autoestima e de inferioridade.6 

É evidente, que há uma distorção do que seja bem- estar no qual foi associado que a 

felicidade encontra-se nos padrões rígidos de beleza, no poder aquisitivo e no ter associado 

ao ser. Observa-se claramente o crescimento da procura por clínicas de cirurgias plásticas, 

na procura de clínicas odontológicas para procedimentos estéticos e alcançarem padrões de 

beleza, sem falar na indústria ‘fitness’, esses serviços tem um preço elevado e o mercado tem 

consciência disso. Muitas pessoas acabam contraindo dívidas por tentar se enquadrar aos 

patamares que a sociedade impõe. Esta situação reflete o cruzamento das barreiras sociais 

com o querer em relação ao poder.  

Contudo, os fatos outrora expostos implicam em uma mudança não apenas na 

inserção de hábitos saudáveis e estilos de vidas, mas na priorização da construção 

identidade da própria cultura que associa ter e poder. Trata-se assim, da construção de um 

novo modelo, no qual a valorização supra estimada do dinheiro não exija comportamentos 

materialistas além da capacidade financeira do indivíduo. Os campos desta ação são a base 

das descobertas de como deve ser a educação familiar e escolar. 

Finalmente, estamos no desafio de encontrar estratégias que envolva aquisição de 

bens levando em consideração sua real capacidade financeira de adquiri-los sem 

comprometer maior parcela do rendimento familiar para que se possa desfrutar melhor da 

saúde.  Corroborando com a temática sugere-se que debates e estudos sejam planejados e 

executados entre todas as classes sociais; fomentando o desenvolvimento de habilidades no 

ato de pensar e indagar questionamentos acerca dessa problemática, que vem afetando 

milhares de pessoas em todo o mundo.  
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