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RESUMO 
 

 

 

Este artigo versa sobre as causas e consequências do sedentarismo na carreira 
militar, visando à discussão e implementação de políticas de atenção à saúde do 
profissional de segurança. Analisa o papel da Organização Militar na melhoria da 
qualidade de vida do militar-servidor, focando a importância da atividade física como 
instrumento eficiente na promoção à saúde e prevenção de doenças. A pesquisa de 
caráter exploratório e descritivo baseou-se em levantamento bibliográfico e 
aplicação de questionário aos militares do 5º e 8º Batalhões da Polícia Militar de 
Sergipe. A análise dos dados da amostra pesquisada demostra a necessidade de 
efetivar programas de atividades físicas, em virtude da constatação de grande 
número de policiais viverem em estado de sedentarismo. 
 
 
Palavras-chave: Sedentarismo. Atividade física. Saúde. 
 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

 

This article discusses the causes and consequences of a sedentary lifestyle in the 
military, aimed at discussing and implementing policies for health care professional 
security. Examines the role of the military organization in improving the quality of life 
of military-server, focusing on the importance of physical activity as an efficient tool in 
health promotion and disease prevention. The research, exploratory and descriptive 
based on literature review and a questionnaire to the military of the 5th and 8th 
Battalions of Military Police of Sergipe. Data analysis of the researched sample 
demonstrates the need to effect physical activity programs, in view of the fact many 
officers live in a state of inactivity. 
 
 
Keywords: Physical inactivity. Physical activity. Health. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo objetiva analisar a influência do sedentarismo na 

carreira militar, visto que a rotina de trabalho do policial é sentado numa viatura 

patrulhando as ruas da cidade, por um período de 12 a 24 horas, e quando 

desembarca é para solucionar ocorrências extremamente estressantes ou para 

atender às necessidades de alimentação e fisiológicas. 

O estilo de vida sedentário influencia o pleno funcionamento da 

capacidade motora do ser humano, principalmente do policial, quando do 

acompanhamento de ocorrências, pois se exige da musculatura flexibilidade, força e 

sucessão de gestos rápidos, com intensidade máxima de velocidade. Dessa forma, 

caso o policial não tenha o mínimo de condicionamento físico, logo se cansa, sente 

dores musculares e dificuldade de respiração, mesmo que momentaneamente, 

devido ao aumento da frequência cardiovascular. 

Tem-se observado, ao longo da carreira militar, que o policial somente faz 

atividade física durante os cursos de formação e aperfeiçoamento, haja vista ser 

requisito para que o mesmo seja aprovado. Durante a formação são oferecidas 

todas as condições para que o policial se mantenha saudável, porém, após a 

formatura é-lhe delegada total responsabilidade pela manutenção de sua saúde. 

Portanto, sem a prática de atividade física e sem hábitos de alimentação saudáveis, 

o estilo de vida do militar pode ser modificado pelo aparecimento da obesidade e de 

inúmeras doenças que fazem com que ele, muito cedo, deixe de produzir 

satisfatoriamente para a organização e passe a fazer parte de um rol de policiais 

discriminados por apresentarem, constantemente, atestados médicos de 

afastamento do serviço.  

Benedet (2012) aborda que, nas últimas décadas, a saúde dos agentes 

que atuam na Segurança Pública tem sofrido graves afastamentos, muitos deles 

provocados pelo estilo de vida sedentário. Para a autora, a vida que leva a maioria 

dos policiais militares, sem momentos de lazer e de repouso adequado, após a 

execução de serviços operacionais esgotantes, acarreta problemas como as taxas 

elevadas de ansiedade, estresse e pressão psíquica.   

Debater a questão do sedentarismo nos quartéis é olhar para dentro de si 

e refletir sobre o que pode ser feito, com relação a atitudes positivas para a melhoria 

da qualidade de vida, pois o respirar, o andar, o trabalhar, o namorar, o passear, 
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entre outros, são atos que, para serem realizados satisfatoriamente, dependem do 

bem-estar físico, psíquico e mental de cada ser.  

Dentro deste contexto, questiona-se qual nível de sedentarismo pode 

influenciar o absenteísmo na Polícia Militar do Estado de Sergipe, uma vez que as 

suas consequências podem causar danos graves à saúde e ao bem-estar do 

operador de segurança pública? 

O presente estudo teve como objetivo central analisar as causas e 

consequências do sedentarismo na Polícia Militar do Estado de Sergipe, 

especificamente, no 5º e 8º batalhões, visando contribuir para a discussão e 

implementação de possíveis políticas de atenção à saúde do profissional de 

segurança, com enfoque a esclarecer a atividade física como instrumento de 

promoção à saúde e prevenção de doenças. 

A metodologia empregada para o estudo baseou-se em pesquisa 

exploratória e descritiva, bem como na coleta de dados através da aplicação de 

questionários em amostragem significativa envolvendo os militares do 5º e 8º 

Batalhões do Estado de Sergipe, que trabalhavam exclusivamente no serviço 

operacional. Utilizou-se do método quantitativo para tratar os dados, cujo objetivo foi 

evidenciar os índices de sedentarismo, bem como identificar as variáveis preditoras 

de tal comportamento.  

Para desenvolver a pesquisa, teve-se como fundamento o pensamento de 

vários autores, entre eles destacam-se: Barros Neto (1997), Gonçalves (2006), 

Machado (2011), Marques (2008), Nahas (2001), Oliveira (2007), Todaro (2001), 

Triggle (2012), Ungaretti (2012), dentre outros que foram essenciais para o estudo e 

construção do conhecimento sobre a temática. 

O artigo está dividido em quatro seções: na primeira, aborda-se a questão 

do sedentarismo versus atividade física, explicitando os fatores de risco à saúde 

associados ao estilo de vida sedentário; a segunda descreve sobre o estilo de vida; 

a terceira discute o papel da Organização Militar na melhoria da Qualidade de Vida 

do militar-servidor; e a última faz uma análise acerca do nível de sedentarismo na 

Corporação Militar, através dos dados da amostra. 

Assim, espera-se que este estudo possa contribuir com informações que 

estimulem a mudança de atitude organizacional e individual voltada à promoção do 

bem-estar físico e mental dos militares. 
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2 SEDENTARISMO VERSUS ATIVIDADE FÍSICA  

 

Entende-se por sedentarismo o hábito de o ser humano, na sua vida 

cotidiana, não realizar esforços físicos ou realizá-los de maneira reduzida, 

insuficientes para a demanda do gasto de energia que o corpo exige. Segundo 

Todaro (2001, p. 3) “sedentário, do latim sedentarium, tem origem na palavra sedere 

“significa estar sentado”, é o sinônimo de inativo, passividade, ou seja, aquele 

indivíduo que faz o mínimo possível de movimento”. 

Ressalte-se que a realização de esforços físicos não se refere apenas à 

prática de atividade física regular, mas também a qualquer outro tipo de esforço, 

como fazer a limpeza da casa ou realizar serviços pesados no trabalho, entre outros. 

Segundo Nahas (2001 apud MARQUES, 2008, p. 116) “[...] um sujeito 

sedentário é o que não produz gasto energético mínimo de 500 Kcal/semana, ou 

seja, que não pratique atividade física por 30 minutos, cinco vezes por semana”. 

A redução da atividade física ocasionada pelo modo de viver do homem 

moderno tem contribuído para o aumento do sedentarismo e, consequentemente, na 

qualidade de vida de cada um, por ser considerado importante fator de risco para o 

surgimento de doenças. 

O avanço tecnológico que ocorreu com intensidade no Século XX trouxe 

profundas mudanças comportamentais, alimentares e de saúde para a vida do ser 

humano. Mesmo estando em contínua evolução de pensamento e de criação, o 

homem do início do século passado trabalhava e mantinha um ritmo de vida mais 

saudável pelo fato de exercitar os músculos do corpo em atividades simples, como 

pedalar, jogar “pelada” nos terreiros de casas, percorrer longos caminhos até a roça, 

ir até as fontes para pegar água, girar a alavanca do para-brisa e esforçar-se para 

fazer a curva do automóvel, levantar-se para buscar algo que desejasse, fazer 

reparos caseiros etc. Esses hábitos, segundo especialistas, fazem a diferença na 

qualidade de vida de qualquer indivíduo. 

No entanto, com a tecnologia presente em tudo à volta, e cada vez mais 

produzida e consumida pelo mercado capitalista, o homem moderno passou a 

utilizá-la de maneira diferente, deixando-se levar-se pela comodidade. Não sobe 

escadas, pois prefere o elevador. Para lugares que antes poderia gastar 5 ou 10 

minutos de caminhada, dirige o carro, no qual aperta-se um botão até para abrir o 

vidro. A mudança de comportamento é tão grande que tudo o que faz é sentado à 
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frente da TV ou ao lado de um computador, sentado por horas. São essas 

facilidades da vida moderna que estão tornado a vida humana cada vez mais 

sedentária.  

Para Sousa e Mattos et al (apud MACHADO, 2011, p. 16), 

 

O sedentarismo é definido como a diminuição da atividade física habitual, 
onde os progressos tecnológicos e culturais ganharam espaços e o ser 
humano passou a gastar menos calorias por semanas em esforço físico, 
para conseguir que seja feita a realização necessárias das atividades 
diárias tais como: limpar a casa, caminhar até o trabalho etc. 
 
 

Essa constatação é confirmada por Groenninga (2009), que considera o 

sedentarismo um grave problema relacionado ao estilo de vida moderno que pode 

causar danos à saúde. Neste contexto, ao se comparar a vida do homem do início 

do século passado com o atual, percebe-se que hábitos saudáveis foram deixados 

de lado e a alimentação e o bem-estar ficaram em segundo plano. Essa nova 

maneira de viver enfraquece o sistema imunológico, tornando-o mais vulnerável a 

doenças. 

Do ponto de vista da Medicina Moderna, Barros Neto (1997, s/n) 

conceitua o ser sedentário: 

 

Como sendo o indivíduo que gasta poucas calorias por semana com 
atividades ocupacionais. Segundo um trabalho realizado com ex-alunos da 
Universidade de Harvard, o gasto calórico semanal define se o indivíduo é 
sedentário ou ativo. Para deixar de fazer parte do grupo dos sedentários o 
indivíduo precisa gastar no mínimo 2.200 calorias por semana em 
atividades físicas. 
 
 

Neste sentido, um dos caminhos a ser percorrido pelo indivíduo, se quiser 

deixar o estado de vida sedentário, é o da prática de atividade física regular, na 

maioria dos dias da semana, pois, agindo assim, terá um envelhecimento mais 

saudável e feliz. 

Para Barros Neto (1997), a vida sedentária provoca o desuso dos 

sistemas funcionais. Tanto o aparelho locomotor como os demais órgãos, quando 

não exercitados na frequência ideal, tendem a regredir funcionalmente, 

caracterizando, no caso dos músculos esqueléticos, um fenômeno associado à 

atrofia das fibras musculares, à perda da flexibilidade articular, além do 

comprometimento funcional de vários órgãos. Ainda segundo o autor, o 
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sedentarismo é considerado o principal fator de risco para morte súbita, estando, na 

maioria das vezes, associado direta ou indiretamente às causas ou ao agravamento 

de doenças como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, ansiedade, aumento do 

colesterol, infarto do miocárdio e outras. 

Se Barros Neto (1997) explica o sedentarismo, Fernandes (2007, p. 38) 

ressalta que o capitalismo, ao “buscar constantemente o aumento da produtividade e 

da lucratividade, exige demais do trabalhador para que o mesmo faça parte do 

território de competitividade”. Neste sentido, a autora chama à atenção de que essa 

“[...] tendência de enxergar o funcionário como uma ferramenta, desconsidera-o 

enquanto ser integral, fazendo com que ele passe a correr o risco de prejudicar sua 

saúde, afetando, inclusive, sua capacidade de produção”, torna-o sedentário. 

O posicionamento do autor acima também encontra respaldo em Nahas 

(2001 apud DREHER; GODOY, 2003, p. 2), quando afirmam que “a inatividade física 

é causa importante de debilidade, por consequência de reduzida qualidade de vida”. 

Ainda de acordo com o autor: 

 

[...] há um risco de morte relacionado com o sedentarismo, pois se tem 
doenças associadas a este comportamento, e estima-se que 60% da 
população adulta tenham níveis inferiores de atividade física do que o 
esperado. 
 
 

Esta realidade vem sendo discutida por diversos países do mundo, devido 

ao crescente número de mortes relacionado ao sedentarismo, pois, de acordo com 

Triggle (2012), um terço da população não pratica atividade física e o sedentarismo 

mata milhões de pessoas por ano, conforme pesquisa publicada pela Revista de 

Medicina Britânica The Lancet, em julho de 2012. A pesquisa mostrou que 5,3 

milhões de mortes, em todo o mundo, no ano de 2008, ocorreram por falta de 

atividade física. 

O problema da população é que a maioria das pessoas não tem o 

costume de visitar constantemente o seu médico para realizar exames e buscar 

informações para ter uma vida mais saudável, e, quando busca é porque já está 

acometida por algum tipo de doença, na maioria das vezes, em estado avançado. 

O antídoto para o sedentarismo está na prática de atividade física regular, 

pois, além de melhorar a qualidade de vida de qualquer ser humano, 

independentemente da idade, fornece benefícios econômicos significativos para as 
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organizações que desenvolvem programas voltados à promoção da saúde e bem-

estar do seu servidor.  

Segundo Ungaretti (2012, p. 100): 

 

Nos Estados Unidos, onde o sedentarismo foi responsável pelo gasto de 
US$ 75 bilhões em custos médicos em 2000, estima-se que cada dólar 
gasto em atividades físicas resulte em um ganho de 3,20 dólares em custos 
médicos. No Canadá, a atividade física gera renda extra anual de 500 
dólares canadenses por trabalhador por conta da redução de faltas, de 
rotatividade e de acidentes de trabalho, assim como o aumento da 
produtividade.  
 
 

Os dados demostram a importância de se investir em atividade física, pois 

os ganhos são para as duas partes, tanto para melhoria da qualidade de vida do 

servidor quanto para a organização, que passa a gastar menos com a redução do 

absenteísmo ocasionado pelos casos de atestados médicos apresentados em 

virtude de doenças.  

Se de um lado as desculpas são muitas para a não realização de 

atividade física, por outro, os benefícios são enormes para quem a realiza, primeiro 

porque sai da lista negra dos que fazem parte do sedentarismo, segundo porque 

reduz o risco de muitas doenças crônicas, como isquemia do coração, diabetes, 

hipertensão, depressão e estresse. E ainda o deixa mais disposto e confiante, mais 

produtivo no trabalho, melhora o sono, a autoestima e sua relação com a balança e 

com o espelho. 

Neste aspecto, a tarefa central da atividade física consiste em possibilitar 

que as pessoas compreendam, através dela, os seus aspectos fisiológicos, 

biomecânicos, sócio-político-econômicos e culturais. Somente assim, as pessoas 

podem ser levadas de uma situação de inatividade para um estado de consciência 

que desperte a necessidade de adoção de um estilo de vida saudável e ativo, 

contribuindo decisivamente para uma melhor percepção do que significa viver bem e 

em equilíbrio com o meio ambiente (MATSUDO, 2004 apud GARRIDO; 

PARAVIDINO, 2012).  

Embora muitos policiais não a pratiquem, explicite-se que ela é 

mecanismo essencial tanto para a qualidade de vida do próprio profissional quanto 

para o bom cumprimento de sua missão constitucional de preservação da ordem 

pública, visto que, em muitas circunstâncias, exige-se que ele permaneça de pé por 

longas horas, que pule obstáculos, que corra com equipamentos bélicos pesados, 
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que utilize sua força muscular exaustivamente etc.; contudo, se ele for um 

sedentário, possivelmente se cansará com mais frequência e terá maior dificuldade 

na resolução de uma ocorrência policial que exija esforços de corrida na 

perseguição de infrator por um quarteirão de rua, em situações de estresse elevado.  

Pode-se dizer que a função policial militar baseia-se em dois aspectos 

primários: o condicionamento físico e a habilidade técnica; se o militar apresentar 

deficiências graves em alguma delas, possivelmente não conseguirá prestar um 

serviço adequado aos padrões da Corporação.  

Assim, o nível de condicionamento físico do policial é fator diferenciador 

na eficiência do cumprimento de suas atribuições, pois, de acordo com o Manual de 

Campanha C 20-20 (2002), existem evidências comprovadas em diversos relatos, 

como os da campanha do Exército Britânico nas Ilhas Falkland e os das ações do 

Exército Americano em Granada, de que os militares bem preparados fisicamente 

são mais aptos para suportarem o estresse debilitante do combate. Ainda de acordo 

com o referido Manual, a melhoria da aptidão física contribui decisivamente para o 

aumento significativo da prontidão dos militares para o combate e os indivíduos 

aptos fisicamente são mais resistentes a doenças e se recuperam mais rapidamente 

de lesões do que pessoas não aptas fisicamente. Além disso, os indivíduos mais 

aptos fisicamente têm maiores níveis de autoconfiança e motivação. 

A atividade física desenvolve atributos na área afetiva que, estimulados e 

aperfeiçoados, irão atuar eficazmente sobre o comportamento do policial, exercendo 

papel fundamental sobre sua personalidade, dentre os quais se destacam: 

resistência-tolerância; cooperação; autoconfiança; dinamismo; liderança; espírito de 

corpo; coragem; decisão; camaradagem e equilíbrio emocional (MANUAL DE 

CAMPANHA C 20-20, 2002). 

Todo militar considerado apto para o serviço ativo está obrigado ao 

treinamento físico militar, e cabe ao comandante a responsabilidade por planejar e 

ofertar o devido condicionamento físico aos seus subordinados como premissa para 

a melhoria da qualidade de vida e para o bom desempenho da missão, conforme 

descreve o Manual C 20-20. A frequência recomendada por este manual aos 

militares é de três a cinco seções por semana. 

Neste pensar, Rodriguez-Añez (2003 apud GONÇALVES, 2006) descreve 

que é preciso resguardar preventivamente a saúde e o bem-estar dos policiais para 

que estes desenvolvam satisfatoriamente sua função de proteção à sociedade. 
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Portanto, promover atividades físicas de forma educativa e conscientizar a sua 

importância no ambiente de trabalho dos policiais não só os liberta do estado de 

sedentarismo, mas também lhes oferece autoestima e melhor rendimento para a 

própria organização militar, pois, agindo assim, estará reduzindo os casos de 

absenteísmo. 

 

2.1 FATORES DE RISCO À SAÚDE ASSOCIADOS AO SEDENTARISMO 

 

A consciência e a mudança de atitude sobre hábitos preventivos, 

principalmente com a necessidade de se praticar atividade física e/ou ingerir 

alimentos saudáveis e menos calóricos, infelizmente, só advêm quando o ser 

humano já se encontra em cima de uma maca nos corredores dos hospitais. 

A doença é o principal elemento influenciador da qualidade de vida de 

qualquer indivíduo, independentemente de sua raça ou condição social. Ninguém 

gostaria de ficar doente!  Ela entra na vida do ser humano sem o seu consentimento, 

mesmo porque muitos fatores são alheios à vontade do próprio ser, como o fator 

hereditário e a mutação genética. Contudo, é preciso compreender que os hábitos 

cotidianos são as principais vias de acesso pelas quais a doença chega até o 

indivíduo. Mudar esses hábitos será o grande diferencial para uma melhor qualidade 

de vida. 

A reeducação alimentar e a prática de atividade física são os principais 

incrementos para a melhoria da saúde e bem-estar do indivíduo, visando à redução 

de doenças crônicas como a hipertensão, a diabetes e a obesidade.  

O risco de doenças ocasionado pela diminuição da atividade física vem 

crescendo em todo o mundo. Essa realidade é apontada por Pitanga e Lessa (2005), 

que afirmam ser o decréscimo do tempo destinado ao lazer das pessoas aliado ao 

estilo de vida sedentário e hábitos alimentares como sendo os indicadores 

predispostos ao surgimento de muitas doenças crônicas que conduzem à morte 

prematura dos indivíduos, e, quando não levam a morte, os tornam reféns de 

medicamentos para o resto de suas vidas. 

De acordo com Oliveira (2007), o estilo de vida da população brasileira 

pode ser responsável por 54% do risco de morte por infarto e por 50% do risco de 

morte por derrame cerebral, visto que a população atual gasta bem menos calorias 

por dia do que gastava há 100 anos, o que explica porque o sedentarismo afetaria 
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aproximadamente 70% da população, mais do que a obesidade, a hipertensão, o 

tabagismo, o diabetes e o colesterol alto.  

A ingestão de alimentos calóricos associada à inatividade são fatores que 

levam à obesidade, uma vez que as pessoas comem muito mais do que o suficiente 

para sobreviver com saúde.  Assim, as pessoas que não conseguem fazer uma dieta 

equilibrada e nem praticam atividades físicas regularmente tendem a engordar. 

Portanto, adotar estilo de vida ativo, com práticas de atividade física, aliado a hábitos 

de alimentação saudáveis são mecanismos eficientes no combate à obesidade, pois 

evitam doenças como hipertensão arterial, além de promover um bem-estar físico e 

psíquico.   

Carletti e Panigassi (2008), ao estudarem programas de reeducação 

alimentar visando à melhoria qualidade de vida, afirmaram que o sedentarismo e os 

distúrbios alimentares são, hoje, os principais fatores predisponentes para a 

obesidade. A sociedade atual está mais cômoda até mesmo para trabalhar, pois 

muitos maquinários utilizados atualmente deixaram o trabalho braçal obsoleto.  

Essa realidade presente em todas as sociedades mostra que o excesso 

de peso, e, em maior escala a obesidade, têm sido alvo de muitos estudos, pois 

ambos vêm sendo apontados como as principais causas de mortes por doenças 

cardiovasculares em todo o mundo. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013): 

 

O percentual de pessoas com excesso de peso supera mais da metade da 
população brasileira. A pesquisa Vigitel 2012 (Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) mostra 
que 51% da população (acima de 18 anos) estão acima do peso ideal. Em 
2006, o índice era de 43%. Entre os homens, o excesso de peso atinge 54% 
e entre as mulheres, 48%. Quanto à obesidade, o estudo revela que ela 
cresceu no país, atingindo o percentual de 17% da população. Em 2006, 
quando os dados começaram a ser coletados pelo Ministério, o índice era 
de 11%. O aumento atinge tanto a população masculina quanto a feminina. 
Na primeira edição da pesquisa, 11% dos homens e 11% das mulheres 
estavam obesos. Atualmente, 18% das mulheres estão obesas. Entre os 
homens, a obesidade é de 16%. 
 
 

Mediante essa realidade, acredita-se que o sedentarismo tem se tornado 

um sério problema para a civilização moderna e um grande desafio à saúde pública. 

Tal fato deve-se às facilidades que a tecnologia proporciona, pois ao analisar as 

vantagens tecnológicas, percebe-se que essa relação de comodidade com o 

consumo exagerado de produtos industrializados trazem consequências perigosas 
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ao ser humano, uma vez que as pessoas realizam menos movimentos em sua rotina 

diária. Logo, o sedentarismo é um dos fatores de risco que mais se relacionam ao 

aparecimento de doenças como a obesidade. 

O Brasil gasta R$ 488 milhões por ano com tratamento de problemas 

relacionados à obesidade, de média a alta complexidade, e também com outras 26 

doenças ligadas ao excesso de peso, incluindo aí problemas cardíacos, diabetes e 

alguns tipos de câncer. Desse total, R$ 289 milhões foram com atendimento 

hospitalar e o restante com atendimento ambulatorial. O estudo foi feito pela 

Universidade de Brasília (UnB), baseado nos dados do Sistema Único de Saúde 

(2011) e divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde.  A conta é alta pelas 

doenças isquêmicas do coração (obstrução do vaso sanguíneo), responsável por R$ 

166,1 milhões. Em seguida, estão câncer de mama (R$ 30,6 milhões), insuficiência 

cardíaca (R$ 29,5 milhões) e diabetes (R$ 27,1 milhões) (BRASIL, 2013).  

 O excesso de peso e a obesidade são os principais fatores de risco para 

a saúde do povo brasileiro, conforme se observa na tabela abaixo divulgada pelo 

Ministério da Saúde.  

 

Figura 1: Lista de doenças relacionadas à obesidade 
 

Diabetes tipo 2   Insuficiência cardíaca congestiva 

Dorsalgia   Câncer de pâncreas 

Embolia pulmonar   Acidente vascular cerebral 

Câncer do endométrio   Leucemia 

Doenças isquêmicas do coração   Câncer de tireoide 

Câncer renal   Câncer de ovário 

Hipertensão Arterial   Mieloma múltiplo 

Pancreatite   Câncer gástrico 

Colelitíases e colecistites   Câncer de colón 

Câncer esofágico   Linfoma não-Hodgkin 

Osteoartrites   Câncer de mama 

Câncer da vesícula biliar   Câncer de reto 

Asma   Câncer de pele (melanoma) 
               Fonte: MS, 2013 

 

Como se nota, é assustador o número de doenças que pode surgir na 

vida do ser humano. São doenças que, quando não matam de imediato, deixam 

sequelas permanentes, como por exemplo, as doenças isquêmicas do coração, 

acidente vascular cerebral, câncer, entre outras. 
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Frente a essa realidade, as corporações militares devem investir na saúde 

e bem-estar dos policiais, com a implementação de hábitos alimentares saudáveis e 

de atividades físicas regulares em seus locais de trabalho, sob estímulo e 

coordenação do gestor maior de cada unidade, como forma de prevenir doenças das 

mais variadas possíveis, bem como resultar num profissional mais equilibrado e 

preparado para a execução da missão.  

 

3 MUDANDO SEU ESTILO DE VIDA 

 

É possível mudar o estilo de vida? A mudança de estilo de vida é pessoal 

e subjetiva, depende da vontade e do querer do próprio indivíduo. Alguns fatores são 

decisivos para que a mudança aconteça, como a influência do meio ambiente, os 

fatores socioculturais, as oportunidades, as relações familiares, as crenças e valores 

que o indivíduo cultiva dentro de si. Assim, algo tido como bom e ideal para a vida 

de alguém pode não ser para outrem.  

Para Nahas (2006 apud OGATA; SIMURRO, 2009, p. 7), estilo de vida é 

descrito como sendo “o conjunto de ações cotidianas que reflete as atitudes, os 

valores e as oportunidades na vida das pessoas. Esses hábitos e ações conscientes 

estão associados à percepção de qualidade de vida”. Como se percebe, o elemento 

essencial para mudança é a consciência do indivíduo em sentir-se capaz de realizar 

o que deseja dentro de si. 

Em muitas situações, a mudança no estilo de vida acontece por 

circunstâncias alheias à vontade do indivíduo, como nos casos de doenças, pois, 

para que haja a cura ou prevenção, o ser sente-se obrigado a mudar. Contudo, esse 

mesmo indivíduo que se esforçou para mudar seu estilo de vida enquanto doente, 

após a cura, volta a adotar os mesmos hábitos de antes. Assim, pode-se dizer que a 

mudança de estilo de vida não é impossível, mas também não é fácil, 

principalmente, porque depende do significado que se dá a cada modo de viver e da 

própria limitação humana. 

Nesse contexto, o homem passa a vida inteira lendo algo ou ouvindo 

testemunhos sobre bons exemplos de mudança de estilo de vida, inclusive sendo 

orientado ou recebendo conselhos do tipo “não pode agir assim”, “procure mudar 

esse hábito”, “isso não é bom nem para você e nem para sua família”. Contudo, 
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mesmo diante de tantos exemplos bons, a mudança pode não acontecer, já que 

depende do “eu” interior de cada indivíduo. 

Atitudes positivas aliadas a uma boa qualidade de vida conduzem a um 

estilo de vida saudável. Nesse aspecto, Ogata e Marchi (2008, p. 3 apud PEREIRA, 

2009, p. 30) enfatizam que:  

 

[...] mais importante do que escolher o melhor plano de saúde [...] é a 
possibilidade de termos o controle sobre muitos aspectos determinantes de 
nossa saúde, como por exemplo, hábitos cotidianos, alimentação e 
relacionamentos. 
 
 

Assim, somente tendo a consciência desses cuidados e adotando 

comportamentos preventivos é possível eliminar muitas enfermidades. 

 O médico Dráuzio Varella (2013, s/n), ao longo de sua vasta experiência 

trabalhando com seus pacientes, traz um grande testemunho sobre a resistência do 

ser em mudar seu estilo de vida: 

 

É inacreditável a resistência do ser humano ao sofrimento físico. Em mais 
de 30 anos de medicina, vi doentes enfrentarem cirurgias mutiladoras 
seguidas de períodos pós-operatórios que exigem semanas de internação, 
submeterem-se a tratamentos agressivos com medicamentos que abrem 
feridas na boca e provocam vômitos incoercíveis, resistirem a dores 
lancinantes durante meses e, ainda assim, lutarem para preservar a vida até 
sentirem exaurido o último resquício de suas forças. O heroísmo com o qual 
defendemos nossa existência quando ameaçada, no entanto, contrasta com 
a incapacidade de mudarmos estilos de vida que conduzirão a doenças 
gravíssimas no futuro.  
 
 

O texto evidencia a grande dificuldade que o ser tem de adotar hábitos 

saudáveis no percurso normal de sua vida e somente o faz quando se sente 

ameaçado ou já contaminado por algum tipo de doença.  Ainda de acordo com o 

médico, o que não faltam são justificativas para a irresponsabilidade na prevenção 

dos problemas de saúde que afligem o homem moderno. “Saio cedo, perco horas no 

trânsito e volto tarde, morto de fome, como vou fazer para levar uma vida saudável?” 

Essa e outras são as desculpas que se dão para justificar o descaso com o seu 

sustentáculo maior: o corpo humano. O corpo é o instrumento de trabalho, de 

transporte, de realizações para qualquer indivíduo, e somente através dele se 

realizam as funções vitais e as conquistas sociais. Contudo, o homem é incapaz de 

modificar seus hábitos elementares, mesmo sabendo que as consequências 

poderão ser fatais. 
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Nahas (2001) também reflete sobre esta situação ao chamar a atenção 

para esse imenso desafio, no qual pessoas situadas em determinada condição 

social e histórica sentem dificuldade em aderir a um novo estilo de vida e manter 

práticas saudáveis. Para o autor, é necessário ter muita força de vontade em adotar 

hábitos novos para reduzir a mortalidade e aumentar a qualidade de vida.  

Sabe-se que num mundo globalizado o estilo de vida é influenciado pelo 

modelo capitalista que introduz o consumismo na vida do indivíduo. Dessa forma, as 

facilidades presentes no cotidiano induzem à inatividade e à comodidade que 

prejudicam silenciosamente a saúde de todos. 

A Organização Mundial da Saúde (2011) alerta que a população deve 

tomar a decisão, pois é a partir da apropriação de uma mudança no estilo de vida 

que a condição da saúde irá mostrar resultados satisfatórios, podendo ser tão 

eficazes quanto às terapias médicas. Entretanto, reflete sobre o desafio existente em 

alguns países, como nos EUA, que possuem um grande número de pessoas obesas 

e não conseguem mudar o seu estilo de vida por não romperem o seu hábito 

advindo do início da Revolução Industrial, período no qual passaram a consumir 

hambúrgueres, hot dog, sorvetes, bem como, tal qual em outros países que 

costumam ingerir uma grande quantidade de massas e carnes, fazer uso excessivo 

do álcool e do fumo, muitas vezes, por questões culturais. 

Logo, faz-se necessário orientar e estimular as pessoas para uma 

mudança no estilo de vida, através de táticas educativas, práticas regulares de 

atividade física e acompanhamento médico. Essas ações apontam para um estilo de 

vida mais saudável, permitindo prevenir situações de risco à saúde.  

De acordo com o médico japonês Hiroshi Yatsuya (2007, apud 

RODRIGUES, 2012, p. 7), a mudança do estilo de vida compreende seis elementos 

básicos:  

 

O regime alimentar, a maneira de comer, a atividade física três vezes por 
semana, o corte de álcool e de cigarros e a manutenção de um peso 
estável. Se todos tivessem esse estilo de vida, 84% das síndromes 
metabólicas e da probabilidade de desenvolver uma doença cardiovascular 
poderiam ser evitadas. Resultados de estudos nos EUA afirmam também 
que indivíduos que praticam atividade física moderada reduzem em cerca 
de 66% os riscos de morte por doenças cardiovasculares, ou seja, uma 
pequena mudança de comportamento garantiria melhoras na saúde e 
qualidade de vida. 
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Este estudo traz à tona o pensamento de Nahas (2006 apud 

RODRIGUES, 2012, p. 7), ao afirmar que o ser humano precisa mudar o seu estilo 

de vida, pois não se pode considerar a saúde como um equilíbrio pleno do corpo 

livre de doenças, visto que toda condição humana sofre fatores físicos, sociais e 

psicológicos diários, sendo caracterizada com polos positivos e negativos, como 

representado na figura a seguir: 

 

                                           Figura 2: Contínuo da saúde 
 

    (-)                           Saúde: o contínuo                            (+) 

 

      Fonte: Nahas (2006) 

 
A figura é clara ao apresentar que a saúde humana sofre constantemente 

riscos negativos e positivos e é preciso estar sempre alerta e consciente em adotar 

hábitos positivos para ter uma vida mais saudável e feliz.  

Um estudo feito pela Universidade da Califórnia publicado na revista 

“Lancet Oncology” (2013) mostra o impacto da mudança de estilo de vida sobre a 

velhice. O estudo teve por base a observação de 35 homens, 10 dos quais 

efetuaram a profunda alteração de estilo de vida, que consistiu na adoção de uma 

dieta vegetariana e de um rigoroso programa de exercício físico durante um período 

de cinco anos. As mudanças foram detectadas nas cápsulas protetoras situadas na 

ponta dos cromossomas chamadas telómeros. Os telómeros protegem a perda de 

informação genética durante a divisão celular, mas, à medida que se envelhecem e 

as células se dividem, os telómeros vão ficando menores, enfraquecendo a 

integridade da estrutura e levando as células a pararem de se dividir e a morrer. No 

grupo dos que adotaram o novo estilo de vida, os telómeros aumentaram em média 

10%, enquanto nos restantes foi registrada uma diminuição média de 3% (COSTA, 

2013).  

Assim, a mudança de comportamento para um estilo de vida ideal deve 

partir de uma experiência diária, na qual os aspectos relacionados ao envolvimento 

físico e social precisam favorecer e estimular o homem a escolhas saudáveis, não 

propiciando o desenvolvimento de comportamentos de risco.  
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Tudo deve estar em sintonia com as dimensões físicas, emocionais, 

sociais, profissionais, intelectuais e espirituais, interligados numa teia multidisciplinar. 

No campo do trabalho, a mudança no estilo de vida deve estar relacionada a uma 

ação educacional, sistemática e contínua, tanto no querer pessoal, como na 

instituição, pois é um investimento que trará lucros à saúde do trabalhador e à 

produção da instituição.  

Portanto, falar de estilo de vida é o mesmo que falar em como o sujeito se 

relaciona com ele mesmo, com os outros e com a natureza. É adotar hábitos 

saudáveis, praticar uma atividade física regular e apropriada à sua condição, ingerir 

nutrientes de forma equilibrada durante o dia (comendo uma grande variedade de 

frutas, vegetais, grãos integrais, feijões e legumes e alimentos ricos em cálcio), 

controlar o estresse físico e emocional, estabelecer boas relações familiares e 

sociais, ter lazer, controlar a ingestão de gorduras, limitar a ingestão de álcool, ou 

evitá-lo, adotando uma postura de ser e estar no mundo com o objetivo de viver bem 

e ter uma boa qualidade de vida. 

 

4 O PAPEL DA ORGANIZAÇÃO MILITAR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE 

VIDA DO MILITAR-SERVIDOR 

 
O maior patrimônio de uma organização militar é o seu efetivo policial. 

Dele depende a qualidade e a eficiência do serviço prestado à sociedade. Se ele 

não estiver bem fisicamente e emocionalmente, possivelmente não executará um 

bom serviço. Investir nele se reflete em crescimento e credibilidade para a própria 

organização e o investimento deve começar pela saúde do servidor, com programas 

de atividades físicas que combatam os fatores de risco ligados ao sedentarismo.  

A função policial, por si só, é considerada fator de risco para a vida e 

saúde do policial, já que sua missão de prevenir e combater delitos penais dos mais 

complexos e perigosos possíveis impõe-lhe traumas psíquicos para o resto de toda 

uma vida.  

Constitucionalmente, cabe aos policiais militares a difícil missão de 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através da polícia ostensiva (CF/1988, Art. 144, V, § 5º). Nessa difícil tarefa, os 

policiais têm suas condições laborais e ambientais fundamentadas pelo risco. O ris-

co compreendido como a exposição ao perigo, ao local e a frequência da ocorrência 
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de fatalidades, tudo associado à ousadia e afronta são inerentes à atividade policial 

(COUTO et al, 2011). 

Nesse contexto, a atividade profissional dos policiais os coloca 

cotidianamente em situação de estresse, que pode ser compreendido como 

processo de sofrimento psíquico que infere em suas respostas às demandas do 

serviço. Essa excessiva exposição a riscos e violência, juntamente com as 

cobranças de eficiência da sociedade e as precárias condições de trabalho no âm-

bito estadual, constituem fenômenos que atribuem ao policial um status de destaque 

entre os servidores que mais sofrem de estresse (SOUZA et al., 2007). 

Pelas características da sua profissão, o policial é um forte candidato ao 

Burnout, um tipo específico de estresse crônico. Burnout, para Menezes (2009, p. 

66), é: 

 

[...] uma expressão inglesa que serve para designar uma síndrome 
ocupacional. Significa “aquilo que deixou de funcionar por exaustão física e 
mental, falta de energia, falta de força. Constitui-se em um dos grandes 
problemas e preocupações no contexto da dimensão do trabalho, em 
decorrência tanto a nível individual como organizacional. 
 
 

Dessa forma, a síndrome de Burnout acomete com mais frequência 

pessoas que atuam profissionalmente, desenvolvendo atividades em contato direto 

com outras pessoas, em jornada de trabalho prolongado e com grande carga de 

tensão mental, a exemplo das atividades de polícia. 

Minayo, Assis e Oliveira (2008 apud SOARES, 2012, p. 21), em seu 

estudo sobre o impacto das atividades profissionais na saúde física e mental dos 

policiais do Rio de Janeiro, detectaram que um percentual significativo de 

profissionais “dormia mal”, “sentia-se nervoso”, “triste” e “cansado”, tornando mais 

penosa a realização de suas atividades profissionais. 

Logo, entende-se que a Organização Militar tem papel fundamental para 

com a qualidade de vida do militar-servidor, já que muitos traumas e doenças que 

acometem o profissional estão ligados diretamente à própria profissão, e não apenas 

a comportamentos preventivos que ele mesmo pode adotar.  

Nesse sentido, mudar a cultura de uma organização para a melhoria da 

qualidade de vida de seus integrantes é possível, desde que haja vontade e 

comprometimento dos comandantes e comandados que a compõem e que tenham 

dentro de si o desejo de mudanças. A missão, a visão e os valores constituem o 
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contexto dentro do qual os servidores trabalham e se relacionam nas organizações. 

E é óbvio que a organização deve procurar envolver os servidores com os seus 

tentáculos para ajustá-los a esse contexto e, ao mesmo tempo, efetivar e 

acompanhar projetos de melhoria da qualidade de vida de seus agentes. 

A Organização constitui o ambiente dentro do qual os militares trabalham 

e vivem a maior parte de suas vidas. Eles dão algo de si mesmos e esperam algo 

em troca, seja em curto ou em longo prazo. A maneira pela qual esse ambiente é 

moldado e estruturado influencia poderosamente a qualidade de vida dos 

profissionais. Mais do que isso: influencia o próprio comportamento e os objetivos 

pessoais de cada ser humano. E isso, consequentemente, afeta o próprio 

funcionamento da empresa (CHIAVENATO, 2004). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998, p.16), Qualidade 

de Vida é definida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no 

contexto da cultura e sistema de valores em que ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Esse conceito incorpora de uma 

maneira ampla a saúde física da pessoa, o estado psicológico, nível de 

independência, relacionamentos sociais, crenças pessoais e seu envolvimento com 

as características do meio ambiente. 

A partir dessa percepção, a relação entre saúde e trabalho deve atender 

às necessidades que o ser humano, enquanto ser biológico e sujeito social, 

necessita para preservar a saúde, entendida como “completo bem-estar físico, 

mental e social e não somente a ausência de doenças” (OMS, 1946). Trata-se de 

pensar a saúde a partir de uma visão mais pluralista e flexível, levando-se em conta 

que o importante é a qualidade de vida do tempo vivido e não a quantidade 

(PEREIRA, 2009, p. 30). 

Para Rossi e Perrené (2013, p. 52), “nenhuma organização pode oferecer 

produtos ou serviços de qualidade se seus funcionários não tiverem um bom nível 

de qualidade de vida”. É fundamental, portanto, que a instituição venha a se 

preocupar com o desempenho dos militares. Isso só é possível a partir do momento 

em que se observa um bom nível relativo de vida, visto que há boa perspectiva de 

vida através de estímulos provindos do próprio trabalho – significando capacidade e 

compromisso com o melhor. Fazer o melhor possível todos os dias e melhorar 

sempre, através de motivação e estímulos diretos. É preciso, portanto, compreender 

o gênero humano como um ser biopsicossocial.  
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Dessa maneira, separar o trabalho da existência das pessoas é muito 

difícil, senão quase impossível, diante da importância e do impacto que o trabalho 

provoca nelas. Assim, as pessoas dependem das organizações nas quais trabalham 

para atingir seus objetivos pessoais.  

A promoção da saúde ao ser humano é dever do Poder Público, conforme 

está escrito na Constituição Federal de 1988, art. 196, que descreve: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 2010, s/n). 
 
 

Assim sendo, o direito à saúde é um dos direitos fundamentais dos seres 

humanos, garantidos constitucionalmente, e sem o qual ninguém consegue viver 

e/ou sobreviver. 

Com isso, ao se reportar à qualidade de vida, as organizações militares 

não devem esquecer que a promoção da saúde aos seus funcionários é essencial 

para que os mesmos conservem sua energia e envolvimento no trabalho e em suas 

casas. Como diz Claus Möller, consultor dinamarquês, (apud CHIAVENATO, 2004, 

p. 448): “coloque os empregados em primeiro lugar e eles porão os consumidores 

em primeiro lugar”. Assim, a organização que investe diretamente nos seus militares 

está, na realidade, investindo indiretamente na sociedade, através da prestação de 

bons serviços. 

Nesse contexto, uma das formas mais simples e econômicas de 

promoção da saúde é incrementando programa de atividades físicas no seio da 

organização, de forma que:  

1. Envolva toda a corporação na sua cultura institucional, a começar pelos gestores, 

e que todos compreendam que a atividade física é benéfica para todos; 

2. Avalie constantemente os indicadores de afastamentos por doenças;  

3. Desenvolva palestras de medicina preventiva; 

4. Torne a atividade física não apenas obrigatória, mas sim prazerosa, evidenciando 

os seus benefícios; 

5. Incentive a mudança do estilo de vida com hábitos saudáveis e comportamentos 

positivos;  
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6. Melhore continuamente o programa de atividades físicas, para que, a partir da 

implementação do programa, o profissional possa ser constantemente avaliado e 

melhorado, com acompanhamento médico, análise de exames clínicos e 

laboratoriais, como colesterol, glicemia, hipertensão, avaliação de IMC, entre outros. 

Portanto, são inúmeros os benefícios da atividade física para a vida do 

ser humano. É importante que sejam feitas pelo menos 30 minutos por dia, na 

maioria dos dias da semana, de forma contínua ou acumulada, podendo ser leve ou 

moderada. Nesse sentido, a incorporação da atividade física na vida diária, segundo 

Nahas (2001 apud SILVESTRE, 2007, p. 183), agrega os seguintes benefícios: 

 

• Para o indivíduo - diminui a pressão arterial, controla o peso corporal, 
melhora a mobilidade articular, melhora a resistência física, melhora a força 
muscular, aumenta a densidade óssea, aumenta a autoestima, diminui a 
depressão, mantém autonomia, reduz o isolamento social, aumenta o bem-
estar, melhora a autoimagem e alivia o stress. O Exercício físico contribui 
para a prevenção dessas doenças, bem como para a diminuição na 
prevalência delas e do risco de morbimortalidade por qualquer doença. 
• Para a empresa - aumenta a produtividade, melhora a imagem 
institucional, diminui a rotatividade, diminui custos médicos e diminui o 
índice de ausências. Com isso, constatamos vantagens tanto para o 
indivíduo, quanto para a empresa em relação à adoção de uma vida ativa. 
 
 

Deste modo, ao implantar um programa de atividade física na 

organização, faz-se mister observar não apenas benefícios físicos causados no 

corpo humano, mas também a melhoria na condição psicológica e emocional dos 

militares, uma vez que a prática de atividades físicas proporciona uma sensação de 

bem-estar, juntamente com a possibilidade de diferentes formas de interação e 

relacionamento entre os demais colegas de trabalho, proporcionando melhora na 

convivência entre eles, bem como no crescimento da participação e de sentimentos 

de solidariedade e cooperação. 

 

5 MATERIAL E MÉTODO 

 

A pesquisa foi caracterizada como um estudo de caso, descritivo-

analítico, cujo objetivo principal foi analisar as causas e consequências do 

sedentarismo entre policiais do 5º e 8º Batalhões da Polícia Militar de Sergipe - 

PMSE, que trabalhavam exclusivamente no serviço operacional em Aracaju, capital 

de Sergipe, e na cidade vizinha, Nossa Senhora do Socorro. 
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Esta pesquisa classificou-se em pesquisa exploratória e pesquisa 

descritiva, pois, de acordo com Gil (2009, p. 41), aquela tem como objetivo 

“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses” e esta (2009, p. 42) visa “estudar as 

características de determinado grupo ou identificar fatores que determinam um 

fenômeno numa população”. 

A PMSE tem o total de 4.687 policiais1. A população de estudo foi o 

efetivo total do 5º e 8º Batalhões, que é de 649 policiais, sendo 616 masculinos e 33 

femininos, na faixa etária de 23 a 52 anos de idade. A amostra utilizada na pesquisa 

constituiu-se de 240 policiais, entre oficiais e praças sorteados aleatoriamente, dos 

quais 14 são oficiais e 226 são praças (sendo 64 sargentos, 69 cabos e 93 soldados; 

nesse total de praças, estão inclusas 16 femininas). O tipo de amostra adotado foi a 

aleatória simples, que, na concepção de Gil (2009, p. 121) “consiste em selecionar 

os elementos da pesquisa de maneira casual”. 

Quanto aos procedimentos, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa de campo, através de questionário contendo 14 (quatorze) questões, com 

itens fechados, aplicado mediante sorteio aos 240 participantes nas suas unidades 

de trabalho. No momento da aplicação, um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido contendo explicações e o objetivo do estudo, conforme a Resolução, nº 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde, foi assinado pelos participantes.  

Para o tratamento e interpretação dos dados do questionário, utilizou-se 

do método quantitativo para analisá-los e explicitar as frequências das variáveis e 

médias. Os dados foram considerados significativos a um nível de significância de 

5% (p<0,05), apresentando, dessa forma, nível de confiança de 95% nos resultados.  

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira pergunta da pesquisa, desdobramento das demais, buscou 

saber o Índice de Massa Corporal dos militares em estudo. 

O Índice de Massa Corporal (IMC), é obtido pelo cálculo do peso (em kg) 

dividido pela altura ao quadrado, assim é a fórmula: IMC = massa (Kg) / altura (m2). 

Se o resultado for menor que 18,5, o indivíduo está abaixo do peso; se estiver entre 

                                                 
1
 Dados obtidos da Primeira Seção do Estado Maior Geral da PM/SE. 
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18,5 e 24,9, o peso está normal; se estiver entre 25 e 29,9, está com sobrepeso; 

entre 30 e 39,9, está obeso, e se o resultado for igual ou maior que 40, o indivíduo 

está com obesidade mórbida (OMS, 2000). 

 

Gráfico 1: Percentual de índice de massa corporal  
                dos militares do 5º e 8° batalhões da PMSE  

 
                                     Fonte: dados do estudo, setembro, 2013. 

 

Os dados demonstram altos índices de policiais com sobrepeso (50%) e 

obesidade (13,75%), diante da amostra pesquisada. Esses fatores de risco podem 

comprometer a saúde dos militares, já que o excesso de massa corporal é 

considerado um fator predisponente para o surgimento de 20% a 30% dos casos de 

hipertensão arterial ligados ao sobrepeso e obesidade, segundo a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (2006). Em muitos casos, o aumento da pressão arterial 

está associado ao ganho de peso, contudo, nem todos os indivíduos obesos tornam-

se hipertensos (BRASIL, 2006). A correlação dos casos de obesidade por faixa 

etária é mostrada a seguir. 

 

Gráfico 2: Nível de obesidade por faixa etária dos militares do 5º e 8 º  
batalhões da PMSE 

 
                Fonte: dados do estudo, setembro, 2013. 
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Os casos de obesidade envolvendo os policiais aparecem em todas as 

faixas etárias da pesquisa (dos 23 aos 52 anos de idade), todavia, esse número tem 

aumentado à medida que eles envelhecem. Na primeira faixa etária (20 a 30 anos), 

aparecem apenas 03 casos; na segunda (31 a 40 anos), esse número subiu 

drasticamente para 13; e na terceira (41 a 50 anos), o número pula para 16. 

Observa-se que, acima dos 50 anos, apareceu somente um caso dentro da amostra 

pesquisada, isso não demostra diminuição; na verdade, isso é explicado pelo fato de 

que somente se pesquisou o efetivo em atividade fim da PMSE, além disso, 

explicite-se que 99,9% dos policiais que completam seu tempo de contribuição por 

volta dos 50 anos de idade acabam se aposentando. 

A obesidade pode ser explicada a partir da resultante de um conjunto de 

fatores que elevam a massa do tecido adiposo corporal, como o caráter hereditário, 

o sedentarismo, o desequilíbrio entre ingestão alimentar e gasto energético e as 

mudanças no estilo de vida.  

Quanto ao nível de atividade física realizada pelos militares do 5º e 8º 

batalhões, nota-se um percentual muito alto dos que não a realizam, portanto, isto 

pode ser refletido como causa para o surgimento dos casos de sobrepeso e 

obesidade, além de influenciar no aparecimento de outros fatores condicionantes à 

saúde e que podem causar o absenteísmo na atividade policial. 

 O gráfico a seguir mostra a realidade de que quase metade da amostra 

pesquisada não realiza atividade física. 

 

Gráfico 3: Militares que realizavam ou não atividade física, por 30 min ou mais,  
durante a semana  

 
                            Fonte: dados do estudo, setembro, 2013. 
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Os dados do gráfico acima demostraram que o índice de militares do 5º e 

8º Batalhões que não praticavam atividade física é elevadíssimo, chegando ao 

percentual de 49,17% do total da amostra, ou seja, 117 policiais estão na 

inatividade. Os que praticavam chegam ao percentual de 50,83%, ou seja, 123 

policiais praticavam atividade física. 

O resultado demonstra que, apesar do conhecimento notório de que a 

prática regular de atividade física resulta em diversos benefícios para a saúde como 

a melhoria da autoestima, da melhora do sono, da diminuição do estresse e 

eliminação de certos tipos de doenças, nem todos a realizam e, quando praticam, 

não atingem a frequência tida como ideal, como se demonstra no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 4: Frequência dos militares que realizavam atividade física, por 30  
minutos ou mais, na semana  

 
                 Fonte: dados do estudo, setembro, 2013. 
 
 

Dentre os que praticavam atividade física semanalmente, 17,89% dos 

policiais praticam somente uma vez por semana, 25,20% realizam duas vezes na 

semana, 34,15% praticam três vezes na semana, 14,63% praticam quatro vezes na 

semana e 8,13% dos policiais praticam por cinco dias ou mais.  

Em 2007, uma pesquisa do Ministério da Saúde considerou atividade 

física suficiente no lazer a prática de pelo menos 30 minutos diários de atividade 

física leve ou moderada em cinco dias ou mais na semana, ou a prática de pelos 

menos 20 minutos diários de atividade física de intensidade vigorosa em três dias ou 

mais da semana. Caminhada, caminhada em esteira, musculação, hidroginástica, 

ginástica em geral, natação, artes marciais, ciclismo e voleibol foram classificados 

como práticas de intensidade leve ou moderada. Corrida, corrida em esteira, 
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ginástica aeróbica, futebol, basquetebol e tênis foram classificados como práticas de 

intensidade vigorosa. 

Neste sentido, Nieman (2011) aponta que a inclusão de uma quantidade 

moderada de atividades físicas, como exemplo a caminhada ao passo rápido, por 30 

minutos ou uma corrida de 15 minutos na maioria dos dias da semana, senão em 

todos os dias, trazem benefícios significativos para a saúde do ser. 

Com base nos estudos acima, fica evidente que 43,09% dos policiais do 

5º e 8º Batalhões não atingem a frequência ideal da prática de atividade física 

semanalmente, já que somente praticam uma ou duas vezes por semana. 

Além do item atividade física propriamente dita, outros elementos também 

foram analisados em relação ao nível de vida sedentária.   

 

Gráfico 5: Outras atividades realizadas pelos militares do 5º e 8º batalhões  

 

           Fonte: dados do estudo, setembro, 2013. 

 

Os dados da amostra indicam que 24% dos militares praticam algum tipo 

de esporte no lazer, principalmente nos finais de semana, 14% realizam esforços 

físicos intensos no trabalho, 8% deslocam-se para o trabalho a pé ou de bicicleta, 

28% fazem a limpeza pesada da casa e 26% não fazem qualquer dessas atividades 

e nem realizam atividade física. 

O gráfico a seguir elenca os motivos da não realização de atividade física 

por aqueles militares não praticantes. 
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Gráfico 6: Motivos da não realização de atividade física pelos militares  
do 5º e 8º batalhões        

 
                  Fonte: dados do estudo, setembro, 2013. 
 
 

Dos 117 policiais que não realizavam atividade física, 36 deles 

declararam que não a praticavam por falta de interesse, 41 alegaram a falta de 

tempo, 16 declararam a falta de incentivo da PMSE, 12 por falta de oportunidade em 

virtude do horário de trabalho e 12 apontaram outros motivos. 

Maciçamente, os meios de comunicação têm noticiado acerca dos 

benefícios da prática da atividade física, todavia, os não praticantes insistem em 

justificar-se alegando, na maioria dos casos, a falta de interesse e a falta de tempo. 

Outro motivo relevante é a ausência de incentivo por parte da Instituição, que 

deveria ter a obrigação de normatizar e sistematizar a referida prática, como 

estabelece o Manual de Treinamento Físico Militar do Exército (C 20-20), o qual 

dispõe sobre a responsabilidade do comandante em zelar pelo condicionamento 

físico de seus subordinados para o melhor cumprimento da missão policial. Delegar 

este dever à própria vontade individual de cada militar não ajuda a reduzir os casos 

de sobrepeso e de obesidade apontados nos Gráficos 1 e 2. 

Apesar de a atividade física não ser uma realidade vivenciada no dia a dia 

por muitos militares, eles entendem a sua importância para a saúde do ser humano, 

como se pode notar nas informações seguintes.  
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Gráfico 7: Atividade física é necessária à saúde do homem e ao bom  
desempenho da função policial 

 

 
                                              
                                              Fonte: dados do estudo, setembro, 2013.   

 
 

O gráfico mostra que 95,83% dos policiais entendem ser necessária a 

prática da atividade física como mecanismo eficiente na promoção da saúde e no 

bom desempenho da função policial; no entanto, 4,17% entendem que não. Essas 

informações suscitam uma grande contradição e, ao mesmo tempo, um grande 

questionamento: como explicar o fato de 95,83% dos policiais afirmarem ser a 

atividade física essencial à saúde do ser humano, quando na realidade apenas 

50,83% da mesma amostra a praticam (vide Gráfico 3). 

Possíveis respostas poderiam ser apresentadas, como, por exemplo, a 

acomodação, a preguiça, a falta de tempo, a falta de interesse, entre outras já 

apontadas no Gráfico 6, contudo, infere-se que a Polícia Militar de Sergipe não tem 

programas de atividade física voltadas à melhoria da qualidade de vida de seus 

agentes. Isso é demonstrado abaixo, quando se questionou a disponibilidade de 

tempo ofertado pela Instituição sobre tais atividades. 
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Gráfico 8: Disponibilidade de horário destinado a realização de atividade  
física para os militares do 5º e 8º batalhões  

 

 
                      
                                Fonte: dados do estudo, setembro, 2013.  

 

 

A mostra da pesquisa foi composta por 72 policiais do 5º batalhão e 168 

policiais do 8º batalhão, assim, de acordo com o estudo, 51,39% dos policiais do 5º 

BPM declararam que a PMSE não dispunha de horário para a realização de 

atividade física de sua tropa, enquanto que 48,61% dos policiais dessa mesma 

unidade afirmaram que ela dispunha. Na realidade, esses que afirmaram sim, 

disseram que, nas terças e quintas-feiras, no período da tarde, eles se reúnem 

voluntariamente para jogar futebol de campo. 

Quanto ao 8º batalhão, 92,86% dos policiais negaram a existência de 

horário destinado à realização de atividade física, contra 7,14% que afirmaram 

existir. Como se percebe, a grande maioria dos policiais não dispõe de atividades 

físicas ofertadas pela Instituição.   

O gráfico seguinte representa mais um indicativo de que a PMSE não tem 

um referencial de programas de atividades físicas que possam acompanhar 

constantemente o nível de condicionamento físico de seus integrantes e, por 

consequência, minimizar o nível do sedentarismo. 
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Gráfico 9: Último teste de aptidão física realizado pelos militares do 5º e 8º batalhões  
 

 
                            Fonte: dados do estudo, setembro, 2013. 

 

Os dados acima mostram que 43% dos policiais fizeram o Teste de 

Aptidão Física (TAF) quando ingressaram na Instituição Policial, 7% realizaram há 

menos de um ano, 6% declararam que faz mais de dois e menos de quatro anos, 

8% disseram que faz mais de quatro e menos de seis anos, 11% disseram que faz 

mais de seis e menos de dez anos e 25% declararam que faz mais de dez anos. 

Considerando o último concurso público realizado pela PMSE, em 2005, 

em relação ao ano corrente (2013), percebe-se que 43% dos policiais que têm mais 

de 07 anos de efetivo serviço que realizaram um TAF.   

Os resultados sugerem preocupação, pois evidenciam que a PMSE não 

faz o acompanhamento constante do condicionamento físico de seus integrantes, e 

quando o faz, é tão somente para avaliar se eles estão aptos ou inaptos para 

ingressar num determinado curso ou para fazer parte de alguma missão, como a da 

Força Nacional ou missão de paz pela Organização das Nações Unidas (ONU).  

Sistematizar a prática cotidiana de atividade física de forma prazerosa, 

respeitando a individualidade de cada um, com motivação e informações sobre 

doenças e hábitos alimentares, deve ser o desafio da Instituição Militar, já que ela 

provoca modificações morfológicas, fisiológicas e psicológicas, o que traz benefícios 

à saúde, ao bem-estar geral e garante maior agilidade funcional.  

Invocando o artigo 26, inciso IV, combinado com o artigo 27, inciso VI, da 

Lei nº 2.066/1976 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe, em vigor), 

estabelece-se que a organização militar, através de seus comandantes, deve 



33 

 

exercitar o espírito de corpo, o orgulho do policial militar pela organização a que 

serve e, acima de tudo, deve zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico de 

seus subordinados como sendo manifestações essenciais do valor policial. 

Outros dados levantados na pesquisa dizem respeito a problemas de 

saúde dos militares de Sergipe, os quais podem estar associados ao estado de 

sedentarismo. 

 

Gráfico 10: Problemas de saúde apresentados pelos militares do 5° e 8º batalhões 
  

 
                   Fonte: dados do estudo, setembro, 2013. 

 

Os dados mostram que muitos policiais do 5º e 8º batalhões sofrem de 

alguns fatores de risco comprometedores da saúde humana. Dentre os principais, 

destacam-se o estresse (60,4%), a hipertensão arterial (30,4%), a insônia (36,6%), o 

colesterol elevado (35,4%), glicemia elevada (12,5%), lombalgia (19,2%), diabetes 

(10,4%) e obesidade (14,1%), entre outros. 

O estresse e a insônia são fatores de risco intrinsicamente ligados à 

própria atividade policial, pois, no dia a dia, os militares são expostos a longas 

jornadas de trabalho, variando de 12 a 24 horas ou mais, conforme o caso, e 

empregados constantemente em ocorrências complexas e perigosas, como, por 

exemplo, no combate ao tráfico de drogas, roubos a bancos, sequestros, cárcere 

privado, homicídios, entre outros. Esses tipos de ocorrências trazem como 

consequências a ansiedade, o descontrole emocional, o medo, o cansaço, o 

estresse, etc. 
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A melhor arma para combater os efeitos dos fatores de risco mostrados 

no gráfico chama-se comportamento preventivo. Para ter qualidade de vida é preciso 

estar em sintonia com as atitudes positivas que conduzam a um estilo de vida 

saudável. Mudar o estilo de vida implica mudar hábitos adquiridos há muito tempo. 

Essa mudança envolve uma série de medidas que devem ser incorporadas à rotina 

de forma disciplinada, porém, gradual. Não é preciso alterar radicalmente seus 

costumes. O importante é ter uma nova postura diante da sua vida. 

O primeiro passo para adotar um estilo de vida saudável é admitir que é preciso 

mudar. Ao reconhecer essa necessidade, o indivíduo começa a promover pequenas 

mudanças no seu dia a dia.  

Atitude preventiva também significa visitar o médico frequentemente para 

realizar exames sobre o seu estado de saúde. Neste sentido, o gráfico seguinte 

demonstrará como está o nível de visitas médicas dos militares. 

 
Gráfico 11: Nível de visita médica anual realizada pelos militares do 5º e 8º batalhões  

 
                                                Fonte: dados do estudo, setembro, 2013. 

 

Os dados mostram que 86,25% dos policiais visitavam seus médicos para 

a realização de check-up sobre seus estados de saúde, enquanto que 13,75% não a 

realizavam. Dentre os que visitavam, foi constado que 65,42% a realizavam por uma 

vez, 19,17% visitavam duas vezes e 1,67% visitavam por três vezes ou mais.  

Apesar de muitas vezes acreditar-se que está tudo bem com a saúde, a 

boa disposição pode estar escondendo algum tipo de problema que poderia ser 

facilmente detectado num exame preventivo de rotina. Os exames preventivos 

acompanham o ser humano desde o nascimento, como é o caso do teste do 

pezinho, até a terceira idade, que conta com avaliações para evitar osteoporose e 
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câncer de mama ou próstata, mais comum a partir dos 45 anos, segundo 

especialistas. O aparecimento das doenças pode ser silencioso e é importante que 

haja um acompanhamento com frequência para que o diagnóstico possa ser feito 

logo no início. Portanto, não há nada mais importante que a saúde, é necessário que 

todos fiquem atentos e cuidem bem dela. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das observações realizadas ao longo deste trabalho sobre o 

sedentarismo na carreira militar entre os policias que trabalhavam no 5º e 8º 

Batalhões da Polícia Militar de Sergipe, é notório perceber a necessidade de 

discussão e implementação de políticas voltadas à saúde dos operadores de 

segurança pública, principalmente com a efetivação de atividade física, pois o índice 

de sedentarismo é alto e pode trazer consequências graves à saúde desses 

profissionais. 

Pelo estudo, verificou-se que há um percentual elevadíssimo de militares 

que não praticam atividade física, o que contribui para o aumento do sobrepeso, da 

obesidade, e, consequentemente, para o surgimento de muitas doenças. Dentro da 

amostra pesquisada, 49,17% dos policiais não realizavam atividade física. Já dos 

que a praticavam, muitos não atingiam a frequência ideal de quantidade de vezes 

durante a semana, ou seja, dos 50,83% que a praticavam, 43,09% não praticavam 

satisfatoriamente, já que somente praticam uma ou duas vezes por semana, quando 

o ideal, segundo a literatura estudada, seria de pelo menos 30minutos diários na 

maioria dos dias da semana. 

As altas taxas de sobrepeso (50%), obesidade (13,75%) e obesidade 

mórbida (0,42%) detectadas na amostra são indicativas do surgimento de muitos 

fatores de risco à saúde dos militares, conforme eles mesmos apontaram no Gráfico 

10. Entre os principais estão: estresse (60,4%), hipertensão arterial (30,4%), insônia 

(36,6%), lombalgia (19,2%), colesterol elevado (35,4%), diabetes (10,4%) entre 

outros. 

Dentre as justificativas daqueles militares que não realizavam atividade 

física estão a falta de tempo, falta de interesse, falta de incentivo por parte da 

PMSE, falta de oportunidade em virtude do horário de trabalho, entre outros. Isto 

demostra que o ser humano, embora tenha consciência dos benefícios que a 



36 

 

atividade física traz ao seu bem-estar físico e psicológico, ainda não é capaz de 

esforçar-se um pouco mais para a mudança de estilo de vida ativo. 

Outro fator também evidenciado é que a Polícia Militar de Sergipe não 

tem programas de atividades físicas para seus militares, e nem faz o 

acompanhamento sobre seus estados de condicionamentos físicos voltados ao 

cumprimento da missão e ao próprio bem-estar do servidor. 

Sabe-se que a atividade física provoca modificações morfológicas, 

fisiológicas e psicológicas, o que traz benefícios à saúde, ao bem-estar geral e 

garante uma eficiência funcional no exercício da atividade do operador de segurança 

pública. 

Neste sentido, o artigo apresenta a atividade física como uma das 

alternativas eficientes no combate ao sedentarismo, pois traria grandes benefícios à 

prevenção, reabilitação e, até mesmo, erradicação de doenças. Além disso, 

melhoraria a autoestima, o relacionamento interno e diminuiria o estresse e o 

absenteísmo nas unidades militares. 

Portanto, sugere-se que a Polícia Militar de Sergipe implante programas 

de atividades físicas visando à melhoria da qualidade de vida de seus integrantes de 

forma continuada, com avaliação constante do estado de condicionamento físico, 

através dos Testes de Aptidão Física e exigindo anualmente seus exames clínicos e 

laboratoriais, como colesterol, glicemia, hipertensão, entre outros. Assim, com a 

implantação dos programas, espera-se ter agentes públicos mais saudáveis e 

menos faltosos aos serviços, o que aumentaria efetivamente a quantidade de 

policiais nas ruas executando a atividade fim. 
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