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RESUMO 

O excesso de peso, atualmente, atinge a população mundial, sobretudo 
trabalhadores de diversas instituições que atuam em diferentes setores 
administrativos. Diante dessa situação observada frequentemente no ambiente 
policial, foi realizada pesquisa transversal sobre os prováveis motivos relacionados 
ao sobrepeso e a obesidade nesses militares. Assim, a fim de se detectar os motivos 
que podem ter ocasionado o excesso de peso e as interferências que isso acarreta 
no cotidiano policial, bem como sobre a saúde e qualidade de vida desses 
profissionais, a proposta do estudo foi realizar o levantamento e a descrição das 
possíveis causas de ganho de peso em policiais militares do setor administrativo do 
Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo. Em adição, foram 
analisados e comparados parâmetros antropométricos entre militares que 
incorporaram na Instituição recentemente e mais antigos, bem como as implicações 
na saúde física e mental e desempenho de suas funções. A amostra do estudo foi 
constituída por policiais militares do setor administrativo do Quartel do Comando 
Geral da Polícia Militar do Espírito Santo. Para a coleta de dados foram utilizadas as 
seguintes abordagens: entrevista, levantamento de dados em documentos e 
levantamento bibliográfico. Em adição, o índice de massa corporal (IMC) dos 
policiais foi calculado, sendo que dessa população, a amostra selecionada foi 
constituída por policiais que apresentaram sobrepeso ou obesidade Os resultados 
mostram que apesar de dispor de tempo para praticarem exercícios físicos durante o 
expediente, os militares que trabalham no setor administrativo apresentaram 
excesso de peso, uma vez que 70% dos 60 militares pesquisados apresentam 
elevação de peso corporal, os quais representam 42 policiais e, destes, 35% 
apresentam obesidade. Em conclusão, pode-se afirmar que, diante da realidade do 
serviço militar, o sobrepeso e a obesidade atingem a maioria dos militares e os 
fatores que acarretam o excesso de peso estão associados à alimentação, estresse 
e inatividade física. 

Palavras-chaves: Policial militar - Obesidade - Sobrepeso - Setor administrativo - 

Saúde. 



 

ABSTRACT  

Overweight currently affects the world population, especially workers from various 
institutions working in different administrative sectors. Faced with this situation 
frequently observed in the police environment, a cross-sectional study was carried 
out on the probable reasons related to overweight and obesity in these military 
personnel. Thus, in order to detect the reasons that may have caused the excess 
weight and the interferences that this entails in the daily police, as well as on the 
health and quality of life of these professionals, the proposal of the study was to carry 
out the survey and the description of the possible causes of weight gain in military 
police of the administrative sector of the Headquarters of the General Command of 
the Military Police of Espírito Santo. In addition, anthropometric parameters were 
analyzed and compared between military personnel who have recently and in the 
past incorporated the institution, as well as the implications on physical and mental 
health and performance of their functions. The study sample consisted of military 
police officers from the General Command Headquarters of the Military Police of 
Espírito Santo. The following approaches were used to collect data: interview, data 
collection in documents and bibliographic survey. In addition, the body mass index 
(BMI) of the police was calculated, and of that population, the selected sample 
consisted of police officers who were overweight or obese. The results show that 
despite having time to practice physical exercises during the procedure, the military 
working in the administrative sector was overweight, since 70% of the 60 military 
men surveyed presented body weight elevation, which represents 42 police officers 
and, of these, 35% are obese. In conclusion, it can be said that, faced with the reality 
of military service, overweight and obesity affect most of the military and the factors 
that lead to overweight are associated with food, stress and physical inactivity. 

Keywords: Military police - Obesity - Overweight - Administrative sector – Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

A obesidade é definida como o acúmulo de gordura no corpo que pode 

levar à aquisição de vários problemas de saúde (OMS). Desse modo, a 

obesidade passou a ser considerada como um grave problema de saúde pública 

(BARBIERI, MELLO, 2012). Há evidências de que a obesidade tem como 

consequências o diabetes Mellitus tipo II, a hipertensão arterial, artrose, doenças 

respiratórias, doenças hepáticas, neoplasias entre outras doenças como as 

coronárias e as relacionadas ao sistema circulatório, (ROCHA, 2010). 

A etiologia da obesidade é complexa e, a partir de vários estudos e 

divulgação de programas relacionados à saúde nas mídias, sabe-se que as 

pessoas que não praticam atividades físicas e possuem alimentação 

desbalanceada estão propensas ao aumento de peso corporal e, 

consequentemente, problemas de saúde, pois “a combinação do excesso de 

peso, atividade física insuficiente e má alimentação, aumenta o risco de 

morbidade, mortalidade e prejudica a qualidade de vida” (ROCHA, 2010). 

Outro possível fator que pode desencadear a obesidade é o estresse, que, 

de acordo com pesquisas recentes, provoca aumento da fome e, 

consequentemente, gera aumento de peso corporal. Segundo Torres (2015), o 

“estresse pode engordar, pois há aumento de apetite, fruto de reação combinada 

de agentes químicos desencadeados pela tensão”.  

Após a Revolução Industrial, todos os produtos passaram a ser fabricados 

pelas indústrias e os alimentos tomaram lugar especial nesse processo. Dessa 

forma, a oferta de alimentos palatáveis e hipercalóricos acarretou aumento do 

consumo alimentar e as pessoas se viram livres dos tempos gastos para 

preparar alimentos naturais. Nesse sentido alimentação rica em lipídeos e 

carboidratos e pobre em nutrientes essenciais geraram acúmulo excessivo de 

gorduras no organismo, causando aumento de peso corporal e, 

consequentemente, sobrepeso e obesidade. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (2008): ”Hábitos alimentares inadequados, como a ingestão 

exagerada de gorduras e proteínas, são fatores predisponentes ao excesso de 

peso”. 

http://www.obesidadecontrolada.com.br/?s=diabetes+bypass
http://www.obesidadecontrolada.com.br/doencas-do-coracao-males-da-obesidade/
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As mudanças comportamentais do século XX, tais como hábitos de vida, 

consumo alimentar de produtos industrializados, características socioambientais, 

susceptibilidade genética e biológica colaboram para o aumento de peso corporal 

(LINO, MUNIZ E SIQUEIRA, 2011, p. 797). Existem outros fatores que podem 

colaborar para o surgimento da obesidade, entre eles a falta da prática de 

atividade física (SOUZA, 2013) e o estresse (COUTO, 1997), respectivamente. 

Assim, a obesidade pode afetar também o ambiente de trabalho em 

decorrência dos problemas de saúde que causarão aumento de absenteísmo 

para ir a médicos, além de limitar a execução de certas tarefas laborais. Dentro 

desse contexto, a obesidade se tornou um problema para os trabalhadores de 

diversos ramos. 

Pesquisas revelaram que pessoas obesas apresentam um rendimento de 

trabalho inferior às pessoas com peso corporal considerado normal, uma vez que 

“trabalhadores obesos estão mais predispostos a apresentar menor habilidade, 

maiores limitações, maior incapacitação e perda de dias de trabalho [...]” 

(CUNHA et al, 2010, p. 25). Outro aspecto importante é o índice de afastamento 

por motivo de doença que se torna cada vez maior devido a esses fatores. Essa 

situação gera um efeito em cascata, desde que as empresas mundiais 

restringem a contratação de pessoas obesas. Segundo Ribeiro (2011, p. 579), 

“Nos homens, uma menor demanda de emprego está associada ao aumento de 

IMC”. 

Os hábitos de vida, tanto alimentares quanto sedentários que as pessoas 

vêm adotando nos tempos atuais, fizeram com que o sobrepeso e a obesidade 

se tornassem também comum entre os policiais. Essa situação dificulta a 

realização de certas atividades durante o serviço, pois “o excesso de peso às 

vezes inviabiliza até o uso de coletes balísticos, coldres e fardamentos” (ALDEN, 

2009). De acordo com Alden (2009) a alimentação e o sedentarismo constituem-

se em causas de obesidade entre policiais militares. Portanto, as consequências 

desse comportamento alimentar são negativas no dia a dia e nos ambientes de 

trabalho, dentre eles, no serviço dos policiais militares que trabalham no setor 

administrativo, pois tornou-se visível a prevalência de sobrepeso e obesidade 

nesse público, uma vez que o índice na Polícia Militar do Rio de Janeiro é de 

67%, somando os sobrepesos e os obesos. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Atualmente, observa-se que houve uma modificação no consumo 

alimentar e mudanças no hábito de vida incluindo a falta de tempo para praticar 

atividades físicas, gerando um problema que cresce de forma cada vez mais 

rápida e acarreta o ganho de peso corporal. Em um recente levantamento, a 

OMS detectou índices preocupantes, uma vez que somente no Brasil, a 

obesidade cresceu 240% nos últimos 20 anos.  Nesse sentido, a obesidade e 

sobrepeso são temas que são prevalentes e, atualmente, atinge a população 

mundial, sobretudo os trabalhadores de diferentes instituições. Contudo, há 

carências de estudo que investigaram o excesso de peso nos diversos ambientes 

de trabalho, pois o aumento de peso corporal é um assunto importante a se 

analisar no setor administrativo da polícia militar. Sendo assim, o presente estudo 

realizou uma pesquisa sobre as possíveis causas do sobrepeso e obesidade nos 

policiais militares do setor administrativo do Quartel do Comando Geral da Polícia 

Militar do Espírito Santo, bem como suas implicações na saúde e desempenho 

de suas funções. 
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3. OBJETIVO 

3.1.  GERAL 

A proposta do estudo foi realizar um levantamento com consequente 

descrição das possíveis causas do excesso de peso entre policiais militares do 

setor administrativo do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito 

Santo. 

3.2.  ESPECÍFICOS: 

- Identificar a adiposidade corporal baseado no Índice de Massa Corporal 

(IMC);  

- Verificar as possíveis causas da obesidade nos militares; 

- Levantar e descrever as implicações do ganho de peso na saúde física e 

mental, bem como no desempenho de suas funções. 
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4. METODOLOGIA  

4.1.  DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo descritivo e de caráter transversal quali-quantitativo, 

conforme contempla no objetivo e bibliográfico, pois verificou-se a temática diante 

das construções teóricas obtidas por diferentes autores. Na dimensão qualitativa foi 

possível desenvolver os conceitos e achados a partir de observações, as quais 

permitiram interpretar fatos por meio das pessoas entrevistadas; a abordagem 

quantitativa permitiu o cálculo do IMC para seleção da amostra de militares com 

tempo de serviço entre 1 a 26 anos (BRASILEIRO, 2013, p. 49). Diante desse 

contexto, a obtenção dos dados foi de natureza primária, pois são dados que ainda 

não foram coletados. Em relação aos dados da pesquisa bibliográfica, estes são 

secundários, uma vez que são informações de outros autores.  

4.2.  AMOSTRA 

A pesquisa foi realizada inicialmente com a população total do Quartel 

composta por sessenta policiais militares, sendo nove policiais do sexo feminino e 

cinquenta e um policiais masculinos, respectivamente. A faixa etária variou entre 19 

e 50 anos, sendo realizada com Praças de diferentes Graduações do setor 

administrativo do Quartel do Comando Geral da PMES, localizado na Avenida 

Maruípe, 2111, São Cristóvão, Vitória, Espírito Santo. Após a coleta de informações 

do peso corporal e altura dos militares, foi realizado o cálculo do IMC de cada militar, 

onde foi observado e registrado o resultado obtido e, posteriormente, criada uma 

tabela para inclusão e seleção da amostra. Na Tabela 1constava o registro da 

quantidade de militares que apresentavam índices elevados de sobrepeso e 

obesidade para fins de seleção apenas de policiais que se encontravam acima do 

peso.  

Ao realizar o cálculo do IMC, verificou-se que 42 militares (60%) 

apresentaram índice de obesidade e sobrepeso, de acordo com as Diretrizes de 

Obesidade (ABESO, 2016) e somente esses foram convidados a participar da 

entrevista, constituindo a amostra final do estudo. Outro aspecto importante é que 
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das 9 policiais femininas apenas 2 apresentaram sobrepeso, mas o gênero é posto 

aqui apenas para conhecimento, não sendo analisado na pesquisa. 

4.3.  PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Para a realização dessa pesquisa não foi realizada a submissão do projeto 

para o Comitê de Ética em Seres Humanos, uma vez que a UNOPAR (Universidade 

Norte do Paraná), a qual orientou o desenvolvimento da pesquisa, informou que 

esse tema não havia necessidade de ser apresentado ao Comitê de Ética em Seres 

Humanos por se tratar de uma pesquisa que utilizaria apenas entrevista com os 

participantes. Contudo, antes da entrevista, o militar foi esclarecido quanto aos 

objetivos da pesquisa e seu formato, recebendo, no momento, um termo de 

consentimento livre e esclarecido no qual deu sua anuência, por meio de sua 

assinatura, autorizando o início da entrevista (Anexo 1).  

4.4.  ENTREVISTA  

A análise qualitativa, utilizando para embasamento as entrevistas, foi 

realizada a partir de 21 perguntas com questões abertas de assuntos referentes à 

alimentação, atividade física, estresse físico e mental, entre outros assuntos 

relacionados com a temática (Anexo 2). 

4.5.  ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

O peso corporal e a altura de cada militar foram coletados com o auxílio de 

uma balança antropométrica mecânica de 150 kg com estadiômetro acoplado da 

marca Filizola. Os militares retiraram apenas o coturno, a boina e o cinto NA (cinto 

de guarnição) para aferir a altura e o peso. O cálculo do IMC foi realizado por meio 

da divisão do peso corporal (em quilogramas) do militar pela altura (em metros ao 

quadrado). A classificação do excesso de peso foi realizada a partir do Quadro 1 

abaixo:  

                  Quadro 1 - Comparação de IMC. 

Comparação de IMC 

Cálculo IMC Situação 
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Abaixo de 18,5 Você está abaixo do peso 

Entre 18,5 e 24,9 Você está em seu peso normal 

Entre 25,0 e 29,9 Você está acima de seu peso (Sobrepeso) 

Entre 30,0 e 34,9 Obesidade Grau I 

Entre 35,0 e 39,9 Obesidade Grau II 

40,0 e acima Obesidade Grau III 

                 FONTE: Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (2016). 

4.6.  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os dados foram tabulados no programa excel 2010, sendo expressos como 

média ± desvio-padrão.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 apresenta o levantamento dos dados gerais dos policiais militares. 

Por meio dela é possível verificar que o cálculo do IMC indicou que dos 60 policiais, 

dezoito (30%) estão com o peso considerado normal, vinte e um (35%) estão com 

sobrepeso; onze (18%) com obesidade grau I; oito (13%) com obesidade grau II e 

dois (3%) com obesidade grau III, de acordo com as Diretrizes de Obesidade 

(ABESO, 2016). 

Tabela 1. índice de Massa Corporal de Militares do setor administrativo do Quartel 
do Comando Geral. 

Gênero 
Tempo de 

Trabalho (anos) 
Peso 
(Kg) 

Altura 
(m) 

IMC 
(kg/m

2
) 

Situação 

Feminino 1 57 1,64 21,2 Peso normal 

Masculino 1 78 1,71 26,7 Sobrepeso 

Masculino 1 76 1,82 22,9 Peso normal 

Feminino 1 67 1,65 24,6 Peso normal 

Feminino 1 65 1,65 23,9 Peso normal 

Masculino 1 88 1,76 28,4 Sobrepeso 

Feminino 1 56 1,67 20,1 Peso normal 

Feminino 2 56 1,67 20,1 Peso normal 

Masculino 2 77 1,73 25,7 Sobrepeso 

Masculino 2 80 1,77 25,5 Sobrepeso 

Masculino 2 78 1,7 27,0 Sobrepeso 

Masculino 2 81 1,75 26,4 Sobrepeso 

Masculino 2 58 1,65 21,3 Peso normal 

Masculino 2 72 1,74 23,8 Peso normal 

Feminino 2 63 1,63 23,7 Peso normal 

Masculino 2 90 1,8 27,8 Sobrepeso 

Masculino 2 66 1,66 24,0 Peso normal 

Feminino 2 71 1,71 24,3 Peso normal 

Masculino 4 135 1,89 37,8 Obesidade Grau II 

Masculino 4 78 1,82 23,5 Peso normal 

Masculino 4 70 1,74 23,1 Peso normal 

Masculino 4 92 1,91 25,2 Sobrepeso 

Masculino 4 88 1,86 25,4 Sobrepeso 

Masculino 5 91 1,67 32,6 Obesidade Grau I 

Masculino 5 87 1,68 30,8 Obesidade Grau I 

Masculino 5 81 1,79 25,3 Sobrepeso 

Masculino 5 89 1,8 27,5 Sobrepeso 

Masculino 5 77 1,83 23,0 Peso normal 

Masculino 5 68 1,66 24,7 Peso normal 

Masculino 7 79 1,7 27,3 Sobrepeso 

Masculino 8 58 1,63 21,8 Peso normal 

Masculino 9 97 1,79 30,3 Obesidade Grau I 
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Masculino 10 102 1,84 30,1 Obesidade Grau I 

Masculino 10 92 1,68 32,6 Obesidade Grau I 

Feminino 10 70,5 1,65 25,9 Sobrepeso 

Masculino 10 88 1,78 27,8 Sobrepeso 

Masculino 10 65 1,68 23,0 Peso normal 

Masculino 10 79 1,77 25,2 Sobrepeso 

Feminino 10 70 1,62 26,7 Sobrepeso 

Masculino 19 123 1,74 40,6 Obesidade Grau III 

Masculino 19 100 1,79 31,2 Obesidade Grau I 

Masculino 19 92 1,71 31,5 Obesidade Grau I 

Masculino 19 95 1,88 26,9 Sobrepeso 

Masculino 19 91 1,83 27,2 Sobrepeso 

Masculino 19 59 1,65 21,7 Peso normal 

Masculino 19 83 1,75 27,1 Sobrepeso 

Masculino 19 81 1,68 28,7 Sobrepeso 

Masculino 22 123 1,78 38,8 Obesidade Grau II 

Masculino 22 113 1,74 37,3 Obesidade Grau II 

Masculino 22 109 1,73 36,4 Obesidade Grau II 

Masculino 22 103 1,72 34,8 Obesidade Grau I 

Masculino 22 111 1,77 35,4 Obesidade Grau II 

Masculino 22 137 1,94 36,4 Obesidade Grau II 

Masculino 23 92,5 1,58 37,1 Obesidade Grau II 

Masculino 24 123 1,83 36,7 Obesidade Grau II 

Masculino 24 112 1,91 30,7 Obesidade Grau I 

Masculino 24 114 1,91 31,2 Obesidade Grau I 

Masculino 24 108 1,61 41,7 Obesidade Grau III 

Masculino 25 101 1,76 32,6 Obesidade Grau I 

Masculino 26 90 1,84 26,6 Sobrepeso 

    Fonte: elaboração própria. 

 

Após essa primeira análise, mais global, buscou-se apresentar a relação entre 

o tempo de trabalho e a adiposidade corporal dos militares (Tabela 2).  O tempo de 

trabalho foi coletado como possível causa da obesidade em militares. Dessa análise 

verificou-se que 70% dos 60 militares pesquisados estão com alteração de peso, ou 

seja, 42 policiais. Os dados revelam que há maior incidência de sobrepeso 

compondo 35% dos policiais pesquisados que possuem tempo de trabalho entre 1 a 

4 anos, já os que possuem obesidade Grau I estão com tempo de trabalho entre 5 a 

10 anos. Ema adição, os resultados demonstram que essa condição afeta 18% 

daqueles que estão com o IMC alterado e que sua incidência aumenta com o tempo 

de trabalho; aqueles apresentam obesidade Grau II representam 13% e estão 

concentrados mais no final da carreira. Por fim, registra-se que apenas 3% dos 
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profissionais que estão acima de 11 anos de carreira apresentaram incidência de 

obesidade Grau III.  

Pode-se dizer que na amostra avaliada, quanto maior o tempo de serviço, 

maior é a quantidade de militares que apresenta ganho de peso e maior a gravidade 

da situação de obesidade.  Dessa forma, por meio dessa análise, foi possível 

verificar a relação do ganho de peso entre um militar que incorporou na instituição 

recentemente e um militar mais antigo e, também, verificar sua situação de 

obesidade e sobrepeso.  

      Tabela 2. Perfil de obesidade dos militares do Quartel do Comando Geral. 

Tempo de trabalho (anos) 

Situação 1 á 4 5 á 10  11 á 20 20< Total % 

Peso normal 13 4 1 0 18 30% 

Sobrepeso 9 7 4 1 21 35% 

Obesidade Grau I 0 5 2 4 11 18% 

Obesidade Grau II 1 0 0 7 8 13% 

Obesidade Grau III 0 0 1 1 2 3% 

  38% 27% 13% 22% 60 100% 

        Fonte: elaboração própria. 

Para análise da amostra entrevistada, foi importante observar as respostas, 

lendo e relendo as transcrições e fazendo algumas associações de ideias, utilizando 

a revisão da literatura como auxílio. 

Conforme a análise realizada referente às perguntas e respostas das 

questões de 1 a 6 pertinentes a alimentação, constatou-se que grande parte da 

amostra possui hábitos alimentares com o consumo de alimentos pobres em 

nutrientes essenciais com frequência, sendo que essas informações nos permitem 

inferir que há relação com a situação de obesidade e sobrepeso constatada nos 

policiais.  

Além das perguntas sobre a alimentação, foram realizadas também perguntas 

sobre a prática de atividade física por parte dos policiais. Todavia, ao realizar essa 

análise verifica-se que mesmo com atividade física constante, os militares 

apresentam sobrepeso e obesidade, desse modo, nota-se que a prática de 

atividades físicas não está sendo suficiente para auxiliar no aumento do dispêndio 

de energia com consequente queima de gorduras, uma vez que, segundo a análise 
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das respostas dos militares ao questionário, verifica-se que o consumo de alimentos 

calóricos está sendo maior do que o gasto calórico nas atividades físicas.  

Assim, após a análise supracitada que, no caso do estresse, envolvendo o 

estresse físico e mental, os policiais apresentam características que envolvem 

ansiedade e alguns envolvem depressão no trabalho. Nota-se que os sintomas da 

ansiedade e da depressão que estão contidos nas perguntas e são relacionadas ao 

trabalho, são respondidas positivamente pela maioria, confirmando a presença de 

estresse mental no serviço. As respostas também revelam que há sintomas físicos 

que representam o estresse físico. Desse modo, observa-se uma possível relação 

entre o estresse desenvolvido no serviço e a obesidade e sobrepeso visualizados 

nos militares. 

Conforme a análise das questões de 19 a 21 voltadas para outros assuntos 

relacionados à obesidade e sobrepeso, notou-se que os militares que compõem a 

amostra apresentam pelo menos um distúrbio relacionado com a alimentação, 

porém uma pequena parcela identificou alguma atividade que está sendo 

prejudicada devido ao excesso de peso e outra pequena parcela se considera 

obeso. Sendo assim, a análise dessas 21 perguntas e respostas ajudou a confirmar 

que a má alimentação, a deficiência na prática de atividades físicas e o estresse 

físico e mental são problemas que podem favorecer o desenvolvimento da 

obesidade e do sobrepeso. 
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6. CONCLUSÃO 

Os achados mostram que alguns policiais do setor administrativo 

apresentavam sobrepeso e obesidade. 

Portanto, pode-se afirmar que, diante da realidade do serviço e dos conceitos 

impostos pelos autores já citados, o sobrepeso e a obesidade que esses militares 

estão adquirindo estão associados a esses fatores, tais como: alimentação, 

estresse, inatividade física. Os resultados obtidos poderão subsidiar a Instituição no 

sentido de propiciar condições para que o desempenho físico de seus integrantes, 

tão necessária às suas funções e de sua própria qualidade de vida, possa ser 

mantida e para que as atividades realizadas possam ser reformuladas para o 

alcance de melhores resultados.  
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TÍTULO DA PESQUISA: Obesidade e sobrepeso: Estudo de caso sobre policiais do setor administrativo do Quartel do 

Comando Geral do Estado do Espírito Santo. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Keila de Paula Patrocinio.  

JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: 

Esta pesquisa tem por finalidade realizar o levantamento de policiais obesos e com sobrepeso do setor administrativo do 

Quartel do Comando Geral, verificar a interferência da obesidade e sobrepeso nas atividades policiais e sugerir melhorias. 

De acordo com esse objetivo, serão realizados cálculos de IMC de cada policial e uma entrevista. A partir dos resultados 

dos cálculos do IMC, serão selecionados alguns servidores para serem entrevistados.  Após a coleta dos dados da 

entrevista, será feita uma análise. Tendo em vista a natureza da pesquisa e o método aplicado, não há previsão de riscos 

ou desconfortos. 

BENEFÍCIOS DA PESQUISA: 

Esta pesquisa aborda somente a área administrativa, uma vez que poucas são as pesquisas realizadas nesta área e os 

resultados poderão nortear procedimentos administrativos emanados dos Oficiais responsáveis pela Gestão de Pessoas, a 

fim de auxiliar a sanar os possíveis problemas de obesidade e sobrepeso encontrados.  

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA: 

Quando necessário, o voluntário poderá receber encaminhamento para a assistência, caso ocorram agravos decorrentes 

das atividades da pesquisa. Basta procurar a pesquisadora no Endereço: Avenida Maruípe, nº 2111, São Cristóvão, 

Vitória/ES – Fone: 3636-8601. 

ESCLARECIMENTOS E DIREITOS 

Em qualquer momento o voluntário poderá obter esclarecimentos sobre todos os procedimentos utilizados na pesquisa e 

nas formas de divulgação dos resultados. Tem também a liberdade e o direito de recusar sua participação ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo do atendimento usual fornecido pelos pesquisadores. 

CONFIDENCIALIDADE E AVALIAÇÃO DOS REGISTROS 

As identidades dos voluntários serão mantidas em total sigilo por tempo indeterminado, tanto pelo executor como pela 

instituição onde será realizada a pesquisa. Os resultados dos procedimentos executados serão analisados e alocados em 

tabelas ou gráficos e divulgados em palestras, conferências, periódico científico ou outra forma de divulgação que propicie o 

repasse dos conhecimentos para a sociedade e para autoridades normativas em saúde nacionais ou internacionais, de 

acordo com as normas/leis legais regulatórias de proteção nacional ou internacional. 
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CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

Eu, ___________________________________________________________, portador da Carteira de identidade 

nº________________________ expedida pelo Órgão ____________________, por me considerar devidamente informado 

(a) e esclarecido (a) sobre o conteúdo deste termo e da pesquisa a ser desenvolvido, livremente expresso meu 

consentimento para inclusão, como sujeito da pesquisa. Fui informado que meu número de registro na pesquisa é 

__________________ e recebi cópia desse documento por mim assinado. 

 

Vitória, ______/_________________/2015    

 

Vitória, ______/_________________/2015   

 

 

________________________________________    

Assinatura do Participante Voluntário 

__________________________________________________    

Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO 2 - ENTREVISTA SOBRE SOBREPESO E OBESIDADE 

A entrevista foi realizada somente com a amostra e contemplou as seguintes 

questões:  

A- Identificação: 

1-Idade:________________                      Altura: _______________      

Sexo:_____________          Peso atual: ___________kg.                      

Data da entrevista: ____/____/_______ 

 

B- Alimentação:  

2- Com que frequência você realiza cada uma das refeições do dia (café da manhã, 

lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e lanche da noite)? 

3- Com que frequência você se alimenta de forma saudável? 

4 – Quais são os alimentos de sua preferência alimentar (frutas, doces, carnes, 

massas, verduras, frituras, sucos, refrigerantes, produtos enlatados)? 

5 – Você se alimenta com fast foods?. 

6- Quantas vezes na semana você se alimenta de fast foods? 

 

C- Atividade física:  

7 - Pratica atividades físicas regulares? 

8 - Quantas vezes por semana você pratica atividades físicas? 

9-Qual atividade física você pratica (caminhada, corrida, futebol, voleibol, academia, 

outros)? 

10 – Por que motivo você não pratica atividade física regular (falta de tempo, falta 

disposição, falta de espaço físico, outros)?  

 

D- Estresse:  

Estresse Físico: 

11- Tem tido azia, tensão muscular, problemas de pele, alterações de pressão 

arterial, ou fome excessiva quando está no trabalho? 

12- Ao se deparar com momentos de perigo real ou imaginário, você tem sensações 

corporais desagradáveis, tais como uma sensação de vazio no estômago, coração 

batendo rápido, aperto no tórax ou transpiração intensa?  
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13- Você sente cansaço ao levantar da cama pela manhã? 

14- Tem sentido dores de cabeça frequentes quando está trabalhando? 

 

Estresse Mental: 

15- Seu nível de irritabilidade e intolerância com colegas de trabalho ultrapassa o 

dos outros ao seu redor? 

16- Sente muita raiva, tristeza, falta de motivação, medo de algo ou de alguém, ou 

perda da vontade de viver quando está trabalhando? 

17- Ao sair da folga, você lembra que tem que ir trabalhar. Nesse momento você 

sente desânimo ou vontade de não ir? 

18- Tem tido esquecimento de coisas corriqueiras, como esquecer o número de um 

telefone que usa com frequência, onde colocou a chave, por exemplo? 

 

E- Outros:  

19 - Possui algum distúrbio relacionado com a má alimentação (Doenças 

cardiovasculares, diabetes, hipoglicemia, colesterol elevado, dor articular, 

obesidade, outros)? 

20 - Você acha que o seu peso te impossibilita de realizar alguma atividade em 

serviço? Quais? 

21 - Você se considera obeso (a) ou com sobrepeso? 
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Órgão de divulgação científica 

OBESIDADE E SOBREPESO: O CASO DOS POLICIAIS DO 
SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO COMANDO 

GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Keila de Paula Patrocinio  

Pós Graduação - Especialização em Treinamento Personalizado  

UNOPAR/EAD - Pólo Vitória, ES  

keila_ppt@yahoo.com.br 

 

RESUMO 

Obesidade e sobrepeso são temas que, atualmente, atinge a população mundial, 
sobretudo os trabalhadores de diferentes instituições. Ao observar que isso tem sido 
frequente no serviço policial, foi feita a pesquisa desse tema. Foi realizada uma 
pesquisa sobre os prováveis motivos que possam ter ocasionado o sobrepeso e a 
obesidade nesses militares. Dessa forma, a análise foi feita com os Policiais 
Militares do setor administrativo do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do 
Espírito Santo, a fim de detectar o que pode ter ocasionado um aumento de peso e 
as interferências que isso se aplica no cotidiano, bem como sobre a saúde e 
qualidade de vida desses profissionais. Para a realização da coleta de dados foram 
utilizados: entrevista, levantamento de dados em documentos e levantamento 
bibliográfico. Após coletar os dados iniciais foi calculado o IMC dos policiais que 
compuseram a população da amostra, sendo que dessa população apenas deu 
continuidade à pesquisa aqueles que apresentaram sobrepeso ou obesidade. Os 
resultados mostram que apesar de dispor de tempo para praticarem exercícios 
físicos durante o expediente, os militares que trabalham no administrativo ainda 
permanecem com elevação de peso. 

 

Palavra-chave: Policial Militar - Obesidade - Sobrepeso - Setor administrativo - 

Saúde. 
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ABSTRACT 

Obesity and overweight are issues that currently affects the world population, mainly 
workers from different institutions. Noting that it has been frequent in the police 
service, it has made research on this topic. research on the likely reasons that may 
have caused the overweight and obesity in these military was held. Thus, the 
analysis was done with the Military Police Barracks administrative sector of the 
General Command of the Military Police of the Holy Spirit in order to detect what may 
have caused an increase in weight and noise that this applies in daily life as well as 
on health and quality of life of these professionals. To perform the data collection 
were used: interview, survey data in documents and literature. After collecting the 
initial data we calculated the BMI of the officers who comprised the sample 
population, and this population only continued to search those who were overweight 
or obese. The results show that despite having time to practice physical exercise 
during working hours, the military working in the administrative remain with increased 
weight. 

 

Keywords: Military Police - Obesity - Overweight - Administrative Sector – Health 

 

1. INTRODUÇÃO 

As mudanças comportamentais do século XX, tais como hábitos de vida, consumo 

alimentar de produtos industrializados, características socioambientais, 

susceptibilidade genética e biológica colaboram para o aumento de peso corpóreo 

(LINO, MUNIZ E SIQUEIRA, 2011, p. 797). Existem outros fatores que podem 

colaborar para o surgimento da obesidade. Entre eles estão: a falta da prática de 

atividades físicas (SOUZA, 2013) e o estresse (COUTO, 1997). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade pode ser 

conceituada como o acúmulo de gordura no corpo que pode levar a adquirir vários 

problemas na saúde. Desse modo, a obesidade passou a ser considerada como um 

grave problema de saúde pública (BARBIERI, MELLO, 2012, p. 134). 

Percebe-se que as consequências desse comportamento alimentar são negativas no 

dia a dia e nos ambientes de trabalho, dentre eles no serviço dos policiais militares 

que trabalham no setor administrativo, pois tornou-se visível a aparência de 

sobrepeso e obesidade em alguns deles.  
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Diante desse contexto questiona-se: 

Quais são as possíveis causas do sobrepeso e obesidade dos policiais militares do 

setor administrativo do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito 

Santo e suas implicações na saúde física e mental, bem como no desempenho de 

suas funções?  

A partir do contexto enunciado foi elaborado o seguinte objetivo geral:  

Levantar e descrever as possíveis causas de ganho de peso dos policiais militares 

do setor administrativo do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito 

Santo, analisando a diferença de peso entre um militar que incorporou na Instituição 

e um militar mais antigo e suas implicações na saúde física e mental, bem como no 

desempenho de suas funções. 

Por decorrência, fez-se necessário traçar alguns objetivos específicos: 

- Identificar o ganho de peso ou não baseado no IMC (Índice de Massa Corporal); 

- Verificar quais são as possíveis causas da obesidade nos militares; 

- Levantar e descrever as implicações do ganho de peso na saúde física e mental, 

bem como no desempenho de suas funções; 

Dessa forma, percebeu-se que o aumento de peso é um assunto importante a se 

analisar no setor administrativo da polícia militar. 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

No presente caso, pode-se tipificar o estudo como descritivo conforme contempla no 

objetivo e bibliográfico, pois verificou-se a temática diante das construções teóricas 

obtidas por diferentes autores. A pesquisa também pode ser classificada nas 

dimensões qualitativas, pois foi possível desenvolver os conceitos a partir de 

observações buscando interpretar os fatos por meio das pessoas entrevistadas e, 

quantitativas, pois para o cálculo do IMC foi selecionada uma população onde 

retirou-se uma amostra para fins de cálculos (BRASILEIRO, 2013, p. 49), pode-se 
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afirmar que esses dados são de natureza primária, pois são dados que ainda não 

foram coletados. Em relação aos dados da pesquisa bibliográfica, estes são 

secundários, uma vez que são informações de outros autores.  

A pesquisa foi realizada inicialmente com a população composta por sessenta 

militares do setor administrativo do Quartel do Comando Geral da PMES e, após a 

coleta de informações do peso e altura dos militares, foi feito o cálculo do IMC de 

cada militar, onde foi observado e registrado o resultado obtido e, posteriormente, foi 

criada uma tabela registrando a quantidade de militares que tiveram seus índices 

elevados de sobrepeso e obesidade, realizando assim, a parte quantitativa da 

pesquisa. Contemplando a dimensão qualitativa, outros dados foram coletados junto 

aos militares por meio de uma entrevista (Apêndice), individualmente, com cada 

militar classificado pelo IMC como sendo obeso ou com sobrepeso.  

O cálculo do IMC foi realizado por meio da divisão do peso (em quilogramas) do 

militar pela altura (em metros) ao quadrado.   Por exemplo, se o peso é 95kg e a sua 

altura é 1,80m, a fórmula para calcular o IMC ficará: 

IMC = 95 ÷ 1,802          IMC = 95 ÷ 3,24         IMC = 29,32 

Para saber se o militar se encontra acima ou abaixo do peso realiza-se a 

comparação do resultado com a tabela 1  abaixo.  

                       Tabela 1 - Comparação de IMC 

 

                       FONTE: Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade 

http://www.calculoimc.com.br/tabela-de-imc/
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2.1. OBESIDADE E SUAS POSSÍVES CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 

Após a Revolução Industrial, todos os produtos passaram a ser fabricados pelas 

indústrias, e os alimentos tomaram lugar especial na indústria alimentícia. Dessa 

forma, houve um aumento do consumo e as pessoas se viam livres dos tempos 

gastos para preparar alimentos naturais. Nesse sentido a alimentação rica em 

lipídeos e carboidratos e pobre em nutrientes essenciais gera um acúmulo 

desnecessário de gorduras no organismo, causando aumento de peso, Who (2008, 

p. 1) ainda completa que, ”Hábitos alimentares inadequados, como a ingestão 

exagerada de gorduras e proteínas, são fatores predisponentes ao excesso de 

peso”. 

Por meio de vários estudos e divulgação de programas relacionados à saúde nas 

mídias, sabe-se que as pessoas que não praticam atividades físicas e possuem 

alimentação desbalanceada estão propensas a adquirirem aumento de peso e, 

consequentemente, problemas de saúde, pois “a combinação do excesso de peso, 

exercício insuficiente e uma má alimentação, aumenta o risco de morbilidade, 

mortalidade e prejudica a qualidade de vida” (ROCHA, 2010, p. 4). 

Outro possível fator que pode desencadear a obesidade é o estresse, que, de 

acordo com pesquisas recentes, provoca aumento da fome e, consequentemente, 

gera um aumento de peso. Segundo Torres (2015, p.1), “Estresse pode engordar. 

Há um aumento de apetite, fruto de uma reação combinada de agentes químicos 

desencadeada pela tensão”.  

Há evidências de que a obesidade tem como consequências o diabetes Mellitus tipo 

II, a hipertensão arterial, artrose, doenças respiratórias, doenças hepáticas, 

neoplasias entre outras doenças como as coronárias e as relacionadas ao sistema 

circulatório, (ROCHA, 2010, p.4). 

Assim, a obesidade pode afetar também os ambiente de trabalho em decorrência 

dos problemas de saúde que causarão aumento de absenteísmo para ir à médicos, 

além  de limitar a execução de certas tarefas laborais. 

http://www.obesidadecontrolada.com.br/?s=diabetes+bypass
http://www.obesidadecontrolada.com.br/?s=diabetes+bypass
http://www.obesidadecontrolada.com.br/doencas-do-coracao-males-da-obesidade/
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2.2. A INTERFERÊNCIA DA OBESIDADE NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 

A obesidade se tornou um problema para os trabalhadores de diversos ramos. 

Pesquisas revelaram que pessoas obesas apresentam um rendimento de trabalho 

inferior às pessoas de peso normal, “trabalhadores obesos estão mais predispostos 

a apresentar menor habilidade, maiores limitações, maior incapacitação e perda de 

dias de trabalho [...]” (CUNHA et al, 2010, p. 25), além disso o índice de afastamento 

por motivo de doença se torna maior e devido a esses fatores, as empresas 

mundiais restringem a contratação de pessoas obesas. Segundo Ribeiro (2011, p. 

579), “Nos homens, uma menor demanda de emprego está associada ao aumento 

de IMC”. 

Esses hábitos tanto alimentares, quanto sedentários que as pessoas vêm obtendo 

nos tempos atuais, fizeram com que o sobrepeso e a obesidade se tornassem 

comum também entre os policiais, isso, porém dificulta a realização de certas 

atividades durante o serviço, além disso, “o excesso de peso às vezes inviabiliza até 

o uso de coletes balísticos, coldres e fardamentos” (ALDEN, 2009, p. 2). De acordo 

com Alden (2009) alimentação e sedentarismo constituem-se em causas de 

obesidade em policiais militares.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. ANÁLISE QUANTITATIVA 

Os dados para a realização da pesquisa foram coletados considerando uma 

população de 60 militares. Foi necessário fazer o cálculo do IMC de todos esses 

militares para selecionar apenas os que se encontravam acima do peso, a fim de dar 

prosseguimento à pesquisa, tendo como foco o sobrepeso e a obesidade.  

Ao realizar o cálculo do IMC, verificou-se que 42 apresentaram índice de obesidade 

e sobrepeso e somente esses foram convidados a participar da entrevista. Verificou-
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se que dos 9 policiais femininos apenas 2 apresentaram sobrepeso, mas o gênero é 

posto aqui apenas para conhecimento, não sendo analisado na pesquisa. 

A tabela 2 foi realizada com o intuito de dar início ao levantamento dos dados. Por 

meio dela é possível verificar que o cálculo do IMC indicou que dos 60 policiais, 

dezoito estão com o peso proporcional, ou seja, considerado normal para sua altura; 

vinte e um estão com sobrepeso; onze com obesidade grau I; oito com obesidade 

grau II e dois com obesidade grau III.  

Tabela 2 - IMC dos Militares do setor administrativo do Quartel do Comando Geral 

Cálculo do IMC dos Militares do Quartel do Comando Geral - PMES 

Gênero 
Tempo de 

Trabalho (anos) 

Peso 

(Kg) 

Altura 

(M) 
IMC Situação 

Feminino 1 57 1,64 21,2 Peso normal 

Masculino 1 78 1,71 26,7 Sobrepeso 

Masculino 1 76 1,82 22,9 Peso normal 

Feminino 1 67 1,65 24,6 Peso normal 

Feminino 1 65 1,65 23,9 Peso normal 

Masculino 1 88 1,76 28,4 Sobrepeso 

Feminino 1 56 1,67 20,1 Peso normal 

Feminino 2 56 1,67 20,1 Peso normal 

Masculino 2 77 1,73 25,7 Sobrepeso 

Masculino 2 80 1,77 25,5 Sobrepeso 

Masculino 2 78 1,7 27,0 Sobrepeso 

Masculino 2 81 1,75 26,4 Sobrepeso 

Masculino 2 58 1,65 21,3 Peso normal 

Masculino 2 72 1,74 23,8 Peso normal 

Feminino 2 63 1,63 23,7 Peso normal 

Masculino 2 90 1,8 27,8 Sobrepeso 

Masculino 2 66 1,66 24,0 Peso normal 

Feminino 2 71 1,71 24,3 Peso normal 

Masculino 4 135 1,89 37,8 Obesidade Grau II 

Masculino 4 78 1,82 23,5 Peso normal 

Masculino 4 70 1,74 23,1 Peso normal 

Masculino 4 92 1,91 25,2 Sobrepeso 

Masculino 4 88 1,86 25,4 Sobrepeso 

Masculino 5 91 1,67 32,6 Obesidade Grau I 

Masculino 5 87 1,68 30,8 Obesidade Grau I 

Masculino 5 81 1,79 25,3 Sobrepeso 

Masculino 5 89 1,8 27,5 Sobrepeso 

Masculino 5 77 1,83 23,0 Peso normal 

Masculino 5 68 1,66 24,7 Peso normal 

Masculino 7 79 1,7 27,3 Sobrepeso 

Masculino 8 58 1,63 21,8 Peso normal 

Masculino 9 97 1,79 30,3 Obesidade Grau I 

Masculino 10 102 1,84 30,1 Obesidade Grau I 

Masculino 10 92 1,68 32,6 Obesidade Grau I 

Feminino 10 70,5 1,65 25,9 Sobrepeso 

Masculino 10 88 1,78 27,8 Sobrepeso 

Masculino 10 65 1,68 23,0 Peso normal 

Masculino 10 79 1,77 25,2 Sobrepeso 

Feminino 10 70 1,62 26,7 Sobrepeso 
 

Masculino 19 123 1,74 40,6 Obesidade Grau III 
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Masculino 19 100 1,79 31,2 Obesidade Grau I 

Masculino 19 92 1,71 31,5 Obesidade Grau I 

Masculino 19 95 1,88 26,9 Sobrepeso 

Masculino 19 91 1,83 27,2 Sobrepeso 

Masculino 19 59 1,65 21,7 Peso normal 

Masculino 19 83 1,75 27,1 Sobrepeso 

Masculino 19 81 1,68 28,7 Sobrepeso 

Masculino 22 123 1,78 38,8 Obesidade Grau II 

Masculino 22 113 1,74 37,3 Obesidade Grau II 

Masculino 22 109 1,73 36,4 Obesidade Grau II 

Masculino 22 103 1,72 34,8 Obesidade Grau I 

Masculino 22 111 1,77 35,4 Obesidade Grau II 

Masculino 22 137 1,94 36,4 Obesidade Grau II 

Masculino 23 92,5 1,58 37,1 Obesidade Grau II 

Masculino 24 123 1,83 36,7 Obesidade Grau II 

Masculino 24 112 1,91 30,7 Obesidade Grau I 

Masculino 24 114 1,91 31,2 Obesidade Grau I 

Masculino 24 108 1,61 41,7 Obesidade Grau III 

Masculino 25 101 1,76 32,6 Obesidade Grau I 

Masculino 26 90 1,84 26,6 Sobrepeso 

          Fonte: elaboração própria 

 

Após essa primeira análise, mais global, buscou-se verificar se existe alguma 

relação entre o tempo de trabalho e a situação física dos militares. A Tabela 3 

apresenta a base de cálculo entre o tempo de serviço e o grau de obesidade para os 

militares. 

 Tabela 3 – Perfil de obesidade dos militares do Quartel do Comando Geral 

Perfil de obesidade dos Militares do Quartel do Comando Geral - PMES 

 

Tempo de trabalho (anos) 

Situação 1 á 4 5 á 10  11 á 20 20< Total % 

Peso normal 13 4 1 0 18 30% 

Sobrepeso 9 7 4 1 21 35% 

Obesidade Grau I 0 5 2 4 11 18% 

Obesidade Grau II 1 0 0 7 8 13% 

Obesidade Grau III 0 0 1 1 2 3% 

  38% 27% 13% 22% 60 100% 
 

  Fonte: elaboração própria 

 

O tempo de trabalho foi coletado apenas para fazer uma relação com as possíveis 

causas da obesidade nos militares. Dessa análise verificou-se que 70% dos 60 

militares pesquisados estão com alteração de peso, ou seja, 42 policiais. Os dados 
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revelam que há maior incidência de sobrepeso compondo 35% dos policiais 

pesquisados que possuem tempo de trabalho entre 1 a 4 anos, já os que possuem 

obesidade Grau I estão com tempo de trabalho entre 5 a 10 anos e verificou-se que 

ela afeta 18% daqueles que estão com o IMC alterado e que sua incidência aumenta 

com o tempo de trabalho, os que apresentam obesidade Grau II representam 13% e 

estão concentrados mais no final da carreira. Por fim, registra-se que apenas 3% 

dos profissionais que estão acima de 11 anos de carreira apresentaram incidência 

de obesidade Grau III. 

Pode-se dizer que na amostra avaliada, quanto maior o tempo de serviço, maior é a 

quantidade de militares que apresentam ganho de peso e maior a gravidade da 

situação de obesidade.  Dessa forma, por meio dessa análise, foi possível verificar a 

relação do ganho de peso entre um militar que incorporou na instituição 

recentemente e um militar mais antigo e, também, verificar sua situação de 

obesidade e sobrepeso.  

3.2. ANÁLISE QUALITATIVA 

A análise qualitativa foi realizada utilizando para embasamento as entrevistas com 

um total de 22 perguntas com assuntos relacionados à alimentação, atividade física, 

estresse físico e mental, e outros assuntos voltados para o tema.  

Para análise da amostra entrevistada, foi importante observar as respostas, lendo e 

relendo as transcrições e fazendo algumas associações de ideias, utilizando a 

revisão da literatura como auxílio. 

A questão 1 da entrevista está relacionada a dados sócio demográficos do 

entrevistado tais como: idade, altura, sexo, peso ideal e a data da entrevista, já 

utilizados na parte quantitativa. 

A partir da questão 2, deu-se início os questionamentos para buscar alcançar os 

objetivos da pesquisa. Todas as questões foram elaboradas para atender o assunto 

da pesquisa, na busca de relacionar as respostas às possíveis causas da 

obesidade, conforme citam os autores mencionados no presente texto, sendo 

distribuídas conforme o Quadro 1.  
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         Quadro 1: Distribuições das questões por conteúdo 

Questões de 2 a 6 Abordam assuntos relacionados à alimentação 

Questões de 7 a 10 Relacionadas à atividade física 

Questões de 11 a 18 Dizem respeito ao estresse (físico e mental) 

Questões de 19 a 21 Envolvem aspectos relacionados à obesidade 

           Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme a análise feita das perguntas e respostas das questões de 1 a 6 

pertinentes a alimentação, constatou-se que grande parte da amostra possui hábitos 

alimentares com o consumo de alimentos pobres em nutrientes essenciais com 

frequência, e essas informações dão a interpretação de que há relação com a 

situação de obesidade e sobrepeso que foi constatado no IMC.  

Além das perguntas sobre a alimentação, foram realizadas também perguntas para 

saber sobre suas práticas de atividades físicas. Todavia, ao realizar essa análise 

verifica-se que mesmo com atividade física constante, os militares apresentam 

sobrepeso e obesidade, desse modo, nota-se que a prática de atividades físicas não 

está sendo suficiente para realizar a queima de gorduras, uma vez que, segundo a 

análise das respostas dos militares ao questionário, verifica-se que o consumo de 

alimentos calóricos está sendo maior do que o gasto calórico nas atividades físicas.  

Pode-se dizer, após análise que, no caso do estresse, envolvendo o estresse físico 

e mental, os policiais apresentam características que envolvem ansiedade e alguns 

envolvem depressão no trabalho. Nota-se que os sintomas da ansiedade e da 

depressão que estão contidos nas perguntas e são relacionadas ao trabalho, são 

respondidas positivamente pela maioria, confirmando a presença de estresse mental 

no serviço. As respostas também revelam que há sintomas físicos que representam 

o estresse físico.  

Desse modo, observa-se uma relação entre o estresse desenvolvido no serviço e a 

situação de obesidade e sobrepeso que os militares se encontram. 
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Conforme a análise das questões de 19 a 21 voltadas para outros assuntos 

relacionados à obesidade e sobrepeso, notou-se que os militares que compõem a 

amostra apresentam pelo menos um distúrbio relacionado com a alimentação, 

porém uma pequena parcela identificou alguma atividade que está sendo 

prejudicada devido ao excesso de peso e outra pequena parcela se considera 

obeso. 

Sendo assim, a análise dessas 21 perguntas e respostas ajudou a confirmar que a 

má alimentação, a deficiência na prática de atividades físicas e o estresse físico e 

mental são problemas que podem favorecer o desenvolvimento da obesidade e do 

sobrepeso. 

 

4. CONCLUSÃO 

O surgimento do tema da pesquisa partiu-se das observações dos problemas de 

saúde pública envolvendo a obesidade e o sobrepeso. Desse modo, foi feito uma 

inter-relação desse assunto com o serviço público envolvendo a Instituição da 

Polícia Militar do Espírito Santo.  

Com observações feitas a olhos vistos, foi possível verificar que alguns policiais do 

setor administrativo apresentavam características físicas de sobrepeso e obesidade. 

Sendo assim, esse fato levou ao questionamento: "Quais são as possíveis causas 

do sobrepeso e obesidade dos policiais militares do setor administrativo do Quartel 

do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo e suas implicações na saúde 

física e mental, bem como no desempenho de suas funções?”.  

O objetivo principal de levantar e descrever as possíveis causas de ganho de peso 

dos policiais militares do setor administrativo do Quartel do Comando Geral da 

Polícia Militar do Espírito Santo, analisando a diferença de peso entre um militar que 

incorporou na Instituição e um militar mais antigo e suas implicações na saúde física 

e mental, bem como no desempenho de suas funções, foi alcançado, considerando 

que o referencial teórico, juntamente com os dados obtidos nas respostas das 

entrevistas, contribuiu para que isso fosse possível. 
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Portanto, pode-se afirmar que, diante da realidade do serviço e dos conceitos 

impostos pelos autores já citados, o sobrepeso e a obesidade que esses militares 

estão adquirindo estão associados a esses fatores: alimentação, estresse, 

ineficiência da atividade física, que foi possível constatar por meio das análises 

quantitativa e qualitativa dos dados coletados.  

Somente esses três fatores foram analisados nessa pesquisa, excluindo os fatores 

genéticos, hereditários e outras possíveis causas, como as condições emocionais da 

vida particular de cada um.  

Os resultados obtidos poderão subsidiar a instituição no sentido de propiciar 

condições para que a forma física de seus integrantes, tão necessária ao 

desempenho de suas funções e de sua própria qualidade de vida, possa ser mantida 

e para que as atividades realizadas possam ser reformuladas para o alcance de 

melhores resultados.  

 

5. REFERÊNCIAS 

ALDEN, J. Corra que a polícia vem aí, será?. Abordagem Policial. Rio de Janeiro, 
2009. Disponível em: <http://abordagempolicial.com/colestrategia/obesidade-na-
pm.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2013. 

BARBIERI, A.F; MELLO, R. A. As causas da obesidade: uma análise sob a 
perspectiva materialista histórica. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Rio 
Grande do Sul – Brasil. Revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, 
Campinas, v. 10, n. 1, p. 133-153, jan./abr. 2012. Disponível em: 
<http://fefnet178.fef.unicamp.br/ojs/index.php/fef/article/view/653/396>. Acesso em: 
22 ago. 2015. 

CÁLCULO do IMC. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. Disponível 
em: <http://como-emagrecer.com/calculo-de-imc.html>. Acesso em: 16 jan. 2014. 

COUTO, H.A. Stress e qualidade de vida dos executivos. Rio de Janeiro: COP, 
1987. 

CUNHA, H. A. V. et al. Associação da obesidade à presença de comorbidades 
decorrentes em trabalhadores do Hospital e Maternidade Celso Pierro. Rev. Ciênc. 
Méd., Campinas, v. 19, n 1-6, p. 23-31, jan./dez., 2010. Disponível em: < 
http://periodicos.puc-
campinas.edu.br/seer/index.php/cienciasmedicas/article/view/826/806>.                              
Acesso em: 31 ago. 2015. 



37 

LINO, M.Z.R; MUNIZ, P.T; SIQUEIRA, K.S. Prevalência e fatores associados ao 
excesso de peso em adultos: inquérito populacional em Rio Branco,  Acre, Brasil. 
2007-2008. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 27, n.4, p. 797-810, abr. 
2011. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/csp/v27n4/19.pdf>. Acesso em:14 
dez. 2013. 

LÚCIO, L. Estresse e Obesidade. Disponível em: 
<http://poderebeleza.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=62:estr
esse-x-obesidade&catid=5:materia&Itemid=31>.                                                               
Acesso em:14 dez. 2013.  

MOREIRA, S. B . S. Avaliação do consumo de fibras alimentares em pacientes 
adultos obesos em acompanhamento nutricional no CIASC. 2013. 64f. 
Monografia (Graduação em Nutrição) – Faculdade Salesiana, Vitória. 

OLIVEIRA, L. S. Atividade Física e Hábitos Alimentares em Adolescentes com 
Excesso de Peso. 2009. 74f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – 
Programa de Pós Graduação em Educação Física, Universidade Católica de 
Brasília, Brasília, 2009. 

Quase 60% dos brasileiros estão acima do peso, revela IBGE. Associação 
Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica – ABESO, 
São Paulo, 21 ago. 2015. Disponível em: <http://www.abeso.org.br/noticia/quase-60-
dos-brasileiros-estao-acima-do-peso-revela-pesquisa-do-ibge>. Acesso em: 27 ago. 
2015. 

RIBEIRO,R. P. et al. Obesidade e estresse entre trabalhadores de diversos setores 
de produção: uma revisão integrativa. Acta Paul Enferm, Paraná, v. 24, n. 4, p. 577-
581, 2011. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ape/v24n4/a20v24n4>. Acesso 
em: 25 ago. 2015. 

ROCHA, T. G. A influência do fraccionamento alimentar no tratamento do 
Excesso de Peso e da Obesidade. 2010. 89f. Trabalho acadêmico (Graduação em 
Ciências da Nutrição e Alimentação) – Universidade do Porto, Porto. 

SOUZA, V.A.I. Atividade Física é Saúde. Mais Equilíbrio. Jul. 2013. Disponível em: 
<http://maisequilibrio.com.br/fitness/atividade-fisica-3-1-2-233.html>. Acesso em: 14 
dez. 2013. 

TORRES, B. Estresse. Ministério Público do Estado de Goiás, 2015. Disponível 
em: <http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/2/docs/estresse.pdf>. Acesso em: 29 
ago. 2015. 

WILKINSON, J. Os gigantes da indústria alimentar entre a grande distribuição e os 
novos clusters a montante. Estudos Sociedade e Cultura, Rio de Janeiro, n.18, 
abr. 2002. Disponível em: 
<http://r1.ufrrj.br/esa/V2/ojs/index.php/esa/article/view/211/207>. Acesso em: 27 ago. 
2015. 

Obesity : preventing and managing the global epidemic, in Report of WHO 
Consultation on Obesity. Geneva : World Health Organization. World Health 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v27n4/19.pdf
http://poderebeleza.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=62:estresse-x-obesidade&catid=5:materia&Itemid=31
http://poderebeleza.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=62:estresse-x-obesidade&catid=5:materia&Itemid=31
http://www.abeso.org.br/noticia/quase-60-dos-brasileiros-estao-acima-do-peso-revela-pesquisa-do-ibge
http://www.abeso.org.br/noticia/quase-60-dos-brasileiros-estao-acima-do-peso-revela-pesquisa-do-ibge
http://maisequilibrio.com.br/fitness/atividade-fisica-3-1-2-233.html


38 

Organization (WHO), 1997. Disponível em: 
<http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_894/en/>. Acesso em: 
27 ago. 2015. 

Obesity and overwheight 2008. World Health Organization. World Health 
Organization (WHO), 2015. Disponível em: 
<http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/obesity/en/.>. Acesso em: 
27 ago. 2015. 

 

 

 

 

EMAIL: Keila_ppt@yahoo.com.br 

ENDEREÇO: Rodovia do Sol, nº 1980, apt 603, Edifício Reserva Itaparica, Praia de 

Itaparica, Vila Velha – ES, CEP: 20102-020. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/obesity/en/.%3e.
mailto:Keila_ppt@yahoo.com.br


39 

APÊNDICE - ENTREVISTA SOBRE SOBREPESO E OBESIDADE 

 

A- Identificação: 

1-Idade: ________________  Altura: _______________      Sexo:_____________ 

Peso atual: ___________kg.                      Data da entrevista: ____/____/_______ 

 

B- Alimentação:  

2- Com que frequência você realiza cada uma das refeições do dia (café da manhã, 

lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e lanche da noite)? 

3- Com que frequência você se alimenta de forma saudável? 

4 – Quais são os alimentos de sua preferência alimentar (frutas, doces, carnes, 

massas, verduras, frituras, sucos, refrigerantes, produtos enlatados)? 

5 – Você se alimenta com fast foods?. 

6- Quantas vezes na semana você se alimenta de fast foods? 

 

C- Atividade física:  

7 - Pratica atividades físicas regulares? 

8 - Quantas vezes por semana você pratica atividades físicas? 

9-Qual atividade física você pratica (caminhada, corrida, futebol, voleibol, academia, 

outros)? 

10 – Por que motivo você não pratica atividade física regular (falta de tempo, falta 

disposição, falta de espaço físico, outros)?  

 

D- Estresse:  

Estresse Físico: 

11- Tem tido azia, tensão muscular, problemas de pele, alterações de pressão 

arterial, ou fome excessiva quando está no trabalho? 

12- Ao se deparar com momentos de perigo real ou imaginário, você tem sensações 

corporais desagradáveis, tais como uma sensação de vazio no estômago, coração 

batendo rápido, aperto no tórax ou transpiração intensa?  

13- Você sente cansaço ao levantar da cama pela manhã? 

14- Tem sentido dores de cabeça frequentes quando está trabalhando? 
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Estresse Mental: 

15- Seu nível de irritabilidade e intolerância com colegas de trabalho ultrapassa o 

dos outros ao seu redor? 

16- Sente muita raiva, tristeza, falta de motivação, medo de algo ou de alguém, ou 

perda da vontade de viver quando está trabalhando? 

17- Ao sair da folga, você lembra que tem que ir trabalhar. Nesse momento você 

sente desânimo ou vontade de não ir? 

18- Tem tido esquecimento de coisas corriqueiras, como esquecer o número de um 

telefone que usa com frequência, onde colocou a chave, por exemplo? 

 

F- Outros:  

19 - Possui algum distúrbio relacionado com a má alimentação (Doenças 

cardiovasculares, diabetes, hipoglicemia, colesterol elevado, dor articular, 

obesidade, outros)? 

20 - Você acha que o seu peso te impossibilita de realizar alguma atividade em 

serviço? Quais? 

21 - Você se considera obeso (a) ou com sobrepeso? 

 

 

 

 

 

 


