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RESUMO 

 

Por sabermos a importância da atividade de um bombeiro militar perante a 
sociedade, é imprescindível que seus serviços sejam prestados da forma mais eficaz 
possível, pois, no momento em que se comete um erro sequer, durante o 
atendimento das ocorrências, pode gerar como resultado perda de vidas humanas 
ou falha na proteção do patrimônio alheio, deixando assim a desejar no cumprimento 
de seu dever funcional. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi analisar os dados 
antropométricos, dos soldados formados na turma de 2013, aferidos no mês da 
conclusão de seu curso juntamente a outro que será obtido no intervalo de 15 
meses. O presente estudo caracterizou-se como descritivo com delineamento 
transversal. O método escolhido para o estudo de caso será o quantitativo, onde 
será feita, em trabalho de campo, a verificação de índices corporais, IMC e RCQ de 
36 soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Na primeira avaliação, 
foram encontrados massa corporal média de 71,49 Kg (± 12,44), estatura de 1,74 (± 
0,10), IMC de 23,49 Kg/m2 (±2,62), a circunferência de cintura e quadril foram 
respectivamente 81,11 cm (±7,68) e 95,37 cm (±6,10), tendo assim uma RCQ de 
0,85 (±0,06). Já na segunda avaliação, realizada 15 meses após a primeira, os 
valores obtidos foram: massa corporal de 76,46 Kg (± 15,02), a estatura de 1,74 (± 
0,10), IMC de 25,13 Kg/m2 (±3,41), a circunferência de cintura foi de 83,50 cm 
(±9,45) e a circunferência de quadril de 99 cm (±7,55), obtendo uma RCQ de 0,84 
(±0,05). Conclui-se que houve diferenças significativas em alguns dados após os 15 
meses, sendo acarretado possivelmente pela falta de atividade física regular, que 
era pratica diária no curso de formação. 

Palavra-Chave: Bombeiro Militar, IMC, RCQ, Antropometria. 

 

ABSTRACT 

 

As we know the military firefighter’s relevance in the society, it is necessary that their 

service be provided as effective as possible, because when a mistake happens 

during an incident attendance it can result in patrimonial damages or even loss of 

human lives, thus outcoming failure of the official duties. Therefore, the aim of this 

paper was analising anthropometric data of the soldiers from the class of 2013, 

measured in the month of course´s conclusion and again fifteen months later. This 

study was characterized as descriptive with cross-cut delimitation. The chosen 

method for the case study will be quantitative, with fieldwork measurement of the 

body indexes, Body Mass Index (BMI) and Waist Hip Ratio (WHR) of thirty six 

soldiers from the Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (Brazilian State of Roraima 

Military Fire Department). In the first evaluation, it was found that the average body 

mass was 71,49 Kg (± 12,44), height 1,74 (± 0,10), BMI 23,49 Kg/m2 (±2,62), 

circumference of waist and hip was, respectively, 81,11 cm (±7,68) and 95,37 cm 

(±6,10), resulting in a WHR of 0,85 (±0,06). In the next evaluation, conducted fifteen 



months after the first one, the values were: average body mass 76,46 Kg (± 15,02), 

height 1,74 (± 0,10), BMI 25,13 Kg/m2 (±3,41), circumference of waist was 83,50 cm 

(±9,45) and hip 99 cm (±7,55), resulting in a WHR of 0,84 (±0,05). The conclusion is 

that significant differences happened after 15 months, possibly by the lack of regular 

physical activity, which was the daily practice at the training course. 

Keywords: Military Firefighters, BMI, WHR, Antropometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Devido à finalidade da atividade de bombeiro militar, é imprescindível que 

seus serviços sejam prestados da forma mais eficaz possível, pois, no momento em 

que se comete um erro sequer, durante o atendimento das ocorrências, pode gerar 

como resultado perda de vidas humanas ou falha na proteção do patrimônio alheio, 

deixando assim a desejar, o bombeiro, no cumprimento de seu dever funcional. 

 Os estudos de avaliação nutricional de bombeiros militares são escassos na 

literatura. Por não haver pesquisa prévia relacionada ao tema deste trabalho, esta 

análise comparativa dos militares da corporação servirá também como marco 

referencial para futuros trabalhos científico. 

 Em suma, é indiscutível a relevância de uma tropa bem preparada fisicamente 

na execução de suas atividades. Isso refletirá na exaltação do nome da Corporação 

pelo rápido emprego da resposta a sinistros, reduzindo as chances de perdas de 

vidas humanas e proteção dos bens sociais e ambientais, atingindo assim um grau 

de primazia que será tomada como referência por outras corporações irmãs. 

 No atual momento, os militares se encontram num ambiente inoportuno para 

o aperfeiçoamento de suas performances somáticas, não pela falta de estrutura ou 

horários dedicados à prática de atividades físicas, pois, a corporação, embasada 

pelos princípios do militarismo, assim como apresentando em seus requisitos 

internos inerentes à situação do bombeiro militar, incentiva a prática de atividades 

que objetivem a melhora do condicionamento de seus serventes, mas pela liberdade 

de opção dada aos castrenses entre se sujeitar ao treinamento ou não. 

 Porém, não há nenhum dado publicado por meio de pesquisa realizada que 

utiliza como objeto de estudo o índice nutricional de servidores do Corpo de 

Bombeiros Militar de Roraima, sendo então esse um trabalho pioneiro e que abrirá 

portas para futuros trabalhos relacionados à área.  

 Com base nisto, o presente estudo foi elaborado para responder a seguinte 

problemática: A tropa do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima apresenta um 

índice antropométrico favorável à prestação do seu serviço à sociedade? 



O objetivo do estudo foi analisar os dados antropométricos, dos soldados 

formados na turma de 2013, aferidos no mês da conclusão de seu curso juntamente 

a outro que será obtido no intervalo de 15 meses. 

Os bombeiros militares foram submetidos às avaliações antropométricas para 

uma análise comparativa do índice de massa corporal dos militares do CBMRR no 

intervalo de 15 meses, devido à preocupação com a relação ‘demanda operacional x 

capacitação física’ a que estão submetidos os militares dessa corporação. 

Então, a pesquisa se valeu da comparação dos dados obtidos em dois 

momentos distintos. O primeiro, no mês em que ocorreu a formação da turma de 

soldados do ano de 2013, e o segundo, 15 meses decorridos após a referida etapa, 

ou seja, de abril de 2014 a agosto de 2015. 

Na primeira verificação, por todos serem integrantes do Curso de Formação 

de Soldados (CFSd) 2013.2, as aferições foram realizadas no Centro de Ensino e 

Instrução de Bombeiros - CEIB. Já para a segunda verificação, devido aos soldados, 

já formados, e designados à Capital e interior, não poderem ser reunidos tão 

facilmente num local determinado, a intenção é que a segunda verificação se dê no 

município onde estes militares prestam seus serviços.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Relação do Homem com a atividade física: da Pré História à Sociedade 

Moderna 

 O movimento, atividade corporal intrínseca ao homem, sempre esteve 

presente no cotidiano humano desde o início de seu caminhar pela história. No 

entanto, por mais comum que seja esse ato, voluntário ou involuntário, do corpo é 

sabido que por circunstâncias da modernidade o homem vem se movimentado cada 

vez menos com o passar do tempo. 

 No período pré-histórico, devido às intempéries da época, a ação de 

movimentar-se não era algo que fosse facultativo, mas sim imprescindível para a 

sobrevivência do ser e perpetuação da espécie. 



 Ramos (1983) em um trecho de sua obra explana a respeito:  

O homem pré-histórico, nos primórdios de seu primitivismo, tinha sua vida 
cotidiana assinalada, sobretudo, por duas grandes preocupações – atacar e 
defender-se. No dizer feliz de alguém, era mais músculo do que cérebro. 
Realizava toda sorte de exercícios naturais, praticando uma verdadeira 
educação física espontânea e ocasional (RAMOS, 1983). 

 

 Vemos então que a prática de atividades físicas ia além da necessidade atual 

de cultuar o corpo, prevenir-se contra doenças fisiológicas e psicológicas, ou até 

mesmo auxiliar nas relações interpessoais. O homem no princípio de sua 

racionalidade ainda era refém dos seus mais básicos instintos, identificados, hoje em 

dia, pela biologia humana básica, como: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Tais 

processos da vida humana que hoje parecem ser simples de serem alcançadas, 

naquele tempo as adversidades eram imensos, exigindo um maior esforço de 

nossos antepassados. A luta pela sobrevivência, a disputa entre viver ou morrer, a 

lei do mais forte, era o que determinava qual espécie prevaleceria sobre as demais. 

Assim, inopinadamente eram os homens daquele tempo obrigados a obter um bom 

preparo físico. 

 Porém, sabe-se que por vários fatores, principalmente a evolução tecnológica, 

as atividades físicas vêm se tornando menos necessárias, partindo do ponto de vista 

tecnológico e conforto. Esse ambiente oferece condições propícias ao 

desenvolvimento de sobrepeso e doenças decorrentes deste sedentarismo e/ou 

excesso de peso. 

Atualmente, a quantidade e nível de atividades físicas praticadas pelo homo 

sapiens, elemento integrante da sociedade moderna, é claramente inferior se 

comparadas ao ritmo seguido por seus ancestrais em seu cotidiano. Fator que 

corrobora para que isso ocorra é o evidente avanço tecnológico, de forma que a 

cada década que se passa a explosão de novos inventos faz com que o homem 

deixe de considerar a prática de atividades físicas como ato imprescindível à 

realização de suas tarefas rotineiras. 

 Podemos verificar no texto de Santos (2006),quando afirma em seu artigo, a 

atual situação da sociedade tecnológica: “A sociedade contemporânea encontra-se 



envolvida por um elo tecnológico, nossas vidas são tomadas por quase que uma 

onipresença desses recursos”. 

 Assim, considerando a atividade física como qualquer movimento de 

contração muscular, destinada ou não ao movimento, verificamos, no fragmento do 

texto, que a tecnologia ao nos proporcionar comodidade também nos induz ao 

sedentarismo, e, quando somada ao cenário profissional e pessoal no qual nos 

encontramos, no qual temos cada vez menos tempo para as atividades pessoais, 

verificamos que estamos sujeitos a desenvolver doenças físicas ou psicológicas 

originadas pela falta de prática de atividades físicas. 

 Segundo Goldner (2013), “atualmente a sociedade mundial ainda permanece 

estagnada em um momento histórico de incontrolável morbidade, fruto de um 

sedentarismo jamais visto em séculos anteriores”. Partindo dessa premissa e do que 

pode ser observado que a atividade física não pode ser apenas “uma pelada de fim 

de semana”, muito pelo contrário esse tipo de atividade aumenta o risco de lesões 

musculares e articulares, a atividade física é toda e qualquer atividade praticada de 

forma orientada com acompanhamento profissional capacitado que vá prescrever a 

atividade mais adequada ao seu aluno.  

Uma atividade de 40 minutos a uma hora, pelo menos 3 vezes na semana 

pode ser considerada satisfatória para trazer benefícios a saúde de um indivíduo. E 

esses benefícios são muitos, dentre eles estão: diminuição do risco de hipertensão e 

diabetes, aumento da autoestima, melhor capacidade funcional diária, melhor 

descanso no sono, menor risco de depressão, retardamento da perda de massa 

muscular chamada de sarcopênia, por consequência diminuição dos riscos de 

doenças nos ossos e articulações, entre muitos outros benefícios. 

Desta forma é imprescindível que um indivíduo, que se preocupe com o 

funcionamento adequado do seu corpo, não deixe de fazer atividade física com 

frequência, pois os benefícios que essa prática proporciona tornarão o mesmo mais 

capaz de realizar suas funções diárias básicas com maior facilidade. Seja uma dona 

de casa ou um trabalhador braçal. 

  



2.2 O Papel do Militar perante a sociedade 

Segundo Medeiros (2012) O policial militar tem uma série de funções para 

promover a segurança pública, para que desta forma ele possa atender a demanda 

dos desafios diários de combater a violência e a criminalidade. Desta forma eles 

passam por todo um processo de preparação tático-técnico que requer um nível de 

higidez e aptidão física mínima.  

Conforme Pereira apud Medeiros (2012), nas classes militares, a aptidão 

física é um fator determinante, ou seja, níveis baixos de aptidão física influenciam 

negativamente tanto ao ingresso quanto ao sistema promocional da carreira militar. 

Trabalhadores fisicamente ativos são mais produtivos que seus colegas sedentários 

e ainda são menos suscetíveis a se aposentarem precocemente devido a doenças 

cardíacas e outras doenças degenerativas. 

Estudiosos dos principais exércitos do mundo são consensuais em 

perceberem que a melhoria da aptidão física contribui para o aumento da prontidão 

dos militares para o combate (JACOBINA apud BRAGA et. al. 2011). Este perfil 

requerido para o exército, bem como os benefícios relatados em relação às pessoas 

com altos níveis de aptidão física, pode ser considerado como desejáveis para 

policiais militares, entendendo que isto contribui para uma melhor resposta no 

desempenho das funções diárias com exigência física (BRAGA, 2011). 

Os Corpos de bombeiros militares, por seu lema “Vida alheia, riquezas 

salvar”, demonstram a preocupação quanto à importância na prestação de seus 

serviços visando proteger os membros da sociedade dos mais variados sinistros e 

seus pertences de mais variado valor material ou pessoal. Logo, para que essa meta 

seja alcançada, é imprescindível que seus militares obtenham o máximo grau de 

preparo, pois, ao lidar com as mais diversas situações nocivas à vida e patrimônio 

alheio, deve-se apresentar a resposta ao sinistro da forma mais célere possível para 

que se alcance o êxito da missão. 

O grupo a ser avaliado nesta pesquisa faz parte de uma instituição militar. 

Isso significa que independente de fazer parte das forças armadas ou auxiliares, as 

instituições pregam a prática de atividades físicas para a manutenção da capacidade 



operacional de seus integrantes, desde os pilares funcionais ao alto escalão, 

visando a eficaz execução de seu serviço, principalmente operacional, sendo 

inaceitável o alto índice de sobrepeso encontrado atualmente nas instituições 

militares. 

Segundo a Lei Complementar Nº 194 DE 13 de Fevereiro de 2012 que Institui 

o Estatuto dos Militares do Estado de Roraima em seu artigo 39 que trata das 

obrigações e deveres militares, mais especificamente, no inciso XV diz o seguinte: 

“zelar pelo aprimoramento e preparo moral, intelectual e físico de forma individual e 

coletiva, sempre visando o fiel cumprimento da missão comum”.  

Desta forma cabe como um dos deveres do militar roraimense estar sempre 

em aprimoramento constante de sua aptidão física visando sempre o melhor 

desempenho de suas funções. Mais a frente desta mesma lei, no artigo 41, que trata 

dos deveres militares, em seu inciso VII diz o seguinte: “o zelo pelo preparo próprio, 

moral, intelectual, técnico-profissional e físico, tendo em vista o cumprimento da 

missão comum”. Corroborando com o que foi visto, a saúde do militar cabe 

principalmente a ele e aos cuidados que ele deve ter enquanto Militar. 

 

2.3 Atividade física relacionada à saúde do militar 

 Estudos que envolvam dados antropométricos são extremamente relevantes 

na classificação e montagem do perfil de um determinado grupo de estudos quando 

se trata de aptidão física e saúde. Segundo Braga (2011, p. 1) em seu estudo ele 

afirma que: 

A aplicação de procedimentos estatísticos para verificação do padrão 
de ocorrência de determinadas variáveis antropométricas, como no 
presente estudo, em relação a um contingente de policiais militares, 
constitui-se num relevante instrumento de avaliação do nível de higidez. 
Este tipo de avaliação é um importante indicador, dentre outros, para se 
identificar a ocorrência de fatores de risco coronariano, do estado atual de 
aptidão física do indivíduo e de alguns aspectos envolvidos na obtenção de 
um bom condicionamento físico. 

 

 

A antropometria tem papel essencial tanto no diagnóstico da desnutrição 

quanto da obesidade. É um procedimento prático, simples e confiável, possibilitando 



a comparação com um padrão de referência, sendo que estas medidas refletem a 

ingestão inadequada ou em excesso dos alimentos, atividade física insuficiente e 

doenças (MORAES & FURTADO, 2013). 

A atividade física apresenta diversos efeitos benéficos ao organismo, sendo 

recomendada como uma estratégia de promoção da saúde para a população 

(JUNIOR E BIER, 2008). Desta forma muitas doenças podem ser prevenidas com a 

atividade física, além é claro da melhora da aptidão física e performance que em 

algumas profissões, como a do Bombeiro Militar, são extremamente importante 

durante a sua rotina diária de trabalho. O cuidado deve ser ainda maior, pois os 

estilos de vida inadequados, além de propor sérios prejuízos às funções diárias do 

trabalhador, podem acarretar em várias doenças hipocinéticas. Iremos destacar 

algumas dessas doenças hipocinéticas. 

2.3.1 Sedentarismo 

 Considerado um dos males da modernidade, o sedentarismo está se tornando 

cada vez mais presente e comum dentre os indivíduos sociais, principalmente nas 

cidades que possuem alto nível de desenvolvimento tecnológico, proporcionando 

conforto e praticidade nas atividades diárias. 

 Como resultado da propagação do sedentarismo há o desenvolvimento de 

doenças como: hipertensão, doenças coronarianas, diabetes, aumento de colesterol, 

infarto e também distúrbios coronarianos. Mas o que seria o sedentarismo? 

 O sedentarismo é definido como a falta ou a grande diminuição da atividade 

física. Na realidade, o conceito não é associado necessariamente à falta de uma 

atividade esportiva, pois do ponto de vista da Medicina Moderna, o sedentário é o 

indivíduo que gasta poucas calorias por semana com atividades ocupacionais 

(SANTOS, João F. Severo et al., 2006)  



 

2.3.2 Obesidade 

 Estado nutricional decorrente do baixo nível da prática de atividades físicas e 

ingestão inobservada e displicente de alimentos prejudiciais, em longo prazo, ao 

corpo, resultando numa disfunção nutricional. 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) pode-se definir a 

obesidade como um desequilíbrio entre a ingestão calórica e o gasto energético, 

quando o IMC está acima de30kg/m². Um indivíduo é considerado acima do peso 

quando o IMC está entre 25kg/m² e 29,9kg/m². Esse índice visa relacionar a estatura 

e peso corporal para classificar entre subnutrição e obesidade. 

 Podemos elencar como fatores propícios ao desenvolvimento da obesidade o 

sedentarismo, predisposição genética e hábitos alimentares. Deve-se atentar a 

esses dois últimos, pois são dois fatores que, aliados, modificaram bastante o 

quadro nutricional das famílias modernas. A predisposição genética, fator de grande 

relevância no desenvolvimento da estrutura corporal do homem sofre influência 

constante de elementos que sejam favoráveis ou não à maturação corporal. Um 

destes elementos de grande importância é a alimentação, que é o segundo ponto 

que foi citado anteriormente. Nos dias de hoje, a prática de atividades físicas não 

são mais tão intensas, se comparadas com os tempos passados, no cotidiano de 

uma criança. Nos grandes centros, devido ao aumento da violência e ausência da 

figura familiar, os pais tendem a ocupar seus filhos com atividades que não exijam 

atenção integral e, geralmente, recorrendo a aparelhos tecnológicos a fim de 

entretê-los. O problema é que, a ingestão calórica continua excessiva, e essas 

crianças que não se movimentam tanto como aquelas de antigamente acabam 

desenvolvendo desde cedo a obesidade. 

 Logo, quanto mais cedo a criança ou jovem desenvolver a obesidade, mais 

rápido estará exposta às suas complicações que, dentre elas, podemos destacar 

algumas condições citadas por Gentil, Paulo, 2010 Apud Mancini, 2001: 

Cardiovasculopatias, disfunções psicossociais, doenças dermatológicas, doenças 



gastrintestinais, doenças geniturinárias, doenças musculoesqueléticas, doenças 

respiratórias, endocrinopatias, miscelânea e neoplasia. 

 

2.3.3 Doenças Cardiovasculares 

 Invariavelmente várias pesquisas tem mostrado que doenças 

cardiovasculares têm acometido pessoas com maior frequência nos últimos anos 

(GOLDNER, 2013). Esses estudos também mostram o quão benéfica a atividade 

física é no combate a esses males que assolam a sociedade. Sabe-se que os 

fatores genéticos são imutáveis e eles podem ou não aumentar o risco da incidência 

dessas patologias. Entre os fatores mutáveis está a atividade física que irá agir 

como na diminuição do colesterol (LDL), controle da pressão arterial, e também 

fazendo com que as paredes dos vasos sanguíneos funcionem melhor. 

 O fumo é um dos maiores causadores de doenças coronárias, e a atividade 

física é um fator importante no combate ao fumo, pois graças a ela o nosso corpo 

libera uma série de substâncias que inibem a vontade de fumar proporcionando ao 

indivíduo a possibilidade de se libertar desse vício tão prejudicial à saúde. Já em 

relação ao controle de pressão arterial, a atividade física é fundamental reguladora, 

pois com o bom funcionamento do corpo, o coração tende a melhorar seu 

funcionamento bombeando o sangue com maior rigor e facilitando assim o retorno 

sanguíneo. Com esse melhor funcionamento do bombeamento sanguíneo, a gordura 

localizada nas paredes dos vasos acaba se desgastando e com o tempo diminuindo 

o risco de acidentes cardiovasculares. 

 

 2.3.4 Diabetes Mellitus 

 

A atividade física pode atuar na atenção primária, secundária e terciária da 

saúde. No entanto, embora a maioria dos mecanismos biológicos associados à 

redução, tanto da morbimortalidade por agravos não transmissíveis como da 

incapacidade funcional, pela prática de exercícios físicos, ainda não estejam 

completamente entendidos, aqueles já estabelecidos tornam evidentes a associação 

da atividade física com promoção e recuperação da saúde. Em estudo populacional 

transversal foi demonstrado que atividade física está negativamente associada às 



concentrações de insulina em duas populações de alto risco para a diabetes que 

diferiam muito no índice de massa corporal (KRISKA et al. Apud GOLDNER, 2013, 

p.18). 

 Sabe-se que o fator genético é preponderante em alguns casos, contudo a 

atividade física ajuda a reduzir esses riscos. Como sabemos, o corpo está em uma 

busca constante de equilíbrio, e o que a atividade física faz nada mais é do que 

preparar nosso corpo para oferecer melhor uma resposta às reações químicas e 

metabólicas. Desta forma a correta alimentação aliada a pratica de atividade física 

são os maiores responsáveis da estabilidade no processamento dos açucares, no 

equilíbrio sensorial, e no desempenho funcional corporal. 

 Em diabéticos a atividade física é tão benéfica quanto nos não diabéticos. 

Isso ocorre porque o diabético deixa de produzir ou produz de forma insuficiente 

insulina, e a atividade física ajuda esse indivíduo através da redução do colesterol, 

diminuição do excesso do tecido adiposo, e aumento do poder circulatório, assim 

sendo potencializada em diabéticos, pois reduz os efeitos da presença desta doença 

como infarto coronariano, problemas para circulação e até mesmo redução dos 

efeitos da neuropatia diabética (GOLDNER, 2013). 

3. METODOLOGIA 

3.1 Caracterização da Pesquisa  

O presente estudo caracterizou-se como descritivo com delineamento 

transversal. O método escolhido para o estudo de caso será o quantitativo, com 

seus dados obtidos por meio de verificação de índices corporais em trabalho de 

campo, tornando-a uma pesquisa exploratória que será embasada por fontes 

bibliográficas a fim de elucidar princípios abordados em cena. Através da coleta de 

dados será feita uma análise comparativa, e, com estes, será alcançado um 

resultado expresso em números por meio de tabelas e gráficos apresentando, no 

momento final, o objeto da pesquisa relacionado aos padrões determinados por 

órgãos competentes e doutrinadores. 

 Logo, serão utilizadas como ferramentas fundamentadoras do trabalho o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), protocolos de avaliações físicas, 



tabelas referentes ao índice de massa corporal (IMC) e relação cintura-quadril (RCQ) 

e pesquisas bibliográficas. 

3.2 População e Amostra 

 A população alvo foi composta por 220 Soldados do Curso de Formação de 

Soldados (CFSd) 2013.2, realizado no Centro de Ensino e Instrução Bombeiro – 

CEIB. Os militares se encontravam em um curso de formação para aquisição de 

conhecimentos técnicos e melhora de aptidão física, pois, a corporação, embasada 

pelos princípios do militarismo, exige pré-requisitos internos inerentes à situação do 

bombeiro militar. 

 A amostra foi composta por 36 soldados concludentes do curso e que hoje 

estão designados a trabalhar nos diversos setores do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Roraima – CBM/RR. 

3.3 Procedimentos Metodológicos: 

A pesquisa será realizada em duas etapas principais, sendo estas as coletas 

de dados antropométricos durante o lapso temporal. A primeira parte desta foi 

realizada no mês de abril do ano de 2014, onde foi verificada a estatura, massa 

corporal, circunferências corporais, IMC e RCQ de 36 militares em fase de conclusão 

do Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar (CFSd 2013.2). A segunda 

etapa de coleta de índices ocorreu 15 meses após a primeira coleta, sendo 

aplicados os mesmos protocolos de testes utilizados durante a primeira aferição. 

3.4 Protocolos 

A seguir serão apresentados os protocolos elencados para a aplicação na 

obtenção dos referidos dados: 

3.4.1. Massa Corporal 

 Medida antropométrica que expressa a dimensão de massa ou volume 

corporal; A soma da massa orgânica e inorgânica existentes nas células, tecidos de 

sustentação, órgãos, músculos, ossos, gorduras, água, etc. (GUEDES & GUEDES, 

2006). 



PROPÓSITO 

 Medida do processo de crescimento e estado nutricional. 

 Relaciona-se com a idade, sexo e estatura. 

 Utilizada no cálculo do IMC. 

 Instrumentos 

 Balança (com precisão de 100g). 

TÉCNICA DE MEDIDA: 

 Avaliado: posição ortostática, de frente para o avaliador. 

 Avaliador: em pé, de frente para a escala de medida. 

 O avaliado subirá na plataforma cuidadosamente, posicionando-se no centro 

da mesma. 

CUIDADOS NA MENSURAÇÃO 

 O avaliado deve estar vestindo apenas calção e camiseta (menor quantia de 

roupas). 

 Verificar o nivelamento do solo. 

3.4.2. Estatura 

 Medida linear realizada no sentido vertical. Qualquer ponto do corpo pode 

geral uma distância ao solo. 

PROPÓSITO 

 Indicador do desenvolvimento corporal e do crescimento ósseo. 

 Verificação de doenças, estado nutricional e na seleção de atletas. 



 Utilizada nos projetos de engenharia. 

REFERÊNCIA ANATÔMICA 

 Vértex e região plantar. 

INSTRUMENTOS 

 Estadiômetro: a leitura deve ser feita com precisão de 1 mm; 

 Fita métrica e cursor. 

TÉCNICAS DE MEDIDA 

 Avaliado: posição ortostática, pés descalços e unidos. O calcanhar, cintura 

pélvica, cintura escapular e a região occipital estarão em contato com o instrumento. 

A cabeça deve estar orientada no plano de Frankfort. 

 Avaliador: em pé, do lado direito do avaliado. 

PROCEDIMENTO 

 O cursor em ângulo de 90° em relação à escala, tocando o ponto mais alto da 

cabeça (vértex) no final de uma inspiração máxima; Realiza-se duas medidas, se 

não coincidentes, três medidas, anotando-se a média; A cada medida, pede-se para 

o avaliado sair e retornar à posição; Trabalhos longitudinais realizam-se as medidas 

no mesmo período do dia (ALVAREZ & PAVAN, 2003). 

3.4.3 Circunferência da cintura 

REFERÊNCIA ANATÔMICA 

 Menor circunferência acima da cicatriz umbilical. 

INSTRUMENTO: 

 Fita métrica. 

 



TÉCNICAS DE MEDIDA 

 Avaliado: Em posição ortostática, pés unidos e abdome relaxado. 

 Avaliador: em pé, à frente do avaliado. 

PROCEDIMENTO 

 A medida será realizada no plano horizontal na região de menor 

circunferência, acima da cicatriz umbilical. A mensuração é realizada após uma 

expiração normal (GUEDES & GUEDES, 2006). 

3.4.4. Circunferência do quadril 

REFERÊNCIA ANATÔMICA:  

 Maior circunferência em torno dos glúteos. 

INSTRUMENTO:  

 Fita métrica. 

TÉCNICAS DE MEDIDA 

 Avaliado: Em posição ortostática e pés unidos. 

 Avaliador: Em plano mediano, ao lado direito do avaliado. 

PROCEDIMENTO 

 Esta medida será efetuada no plano horizontal e na maior circunferência em 

torno dos glúteos (LOHMAN, ROCHE e MARTORELL, 1998) 

3.5 Análise Estatística 

 Em sua essência, a Estatística é a ciência que apresenta processos próprios 

para coletar, apresentar e interpretar adequadamente conjuntos de dados, sejam 

eles numéricos ou não. Pode-se dizer que seu objetivo é o de apresentar 

informações sobre dados em análise para que se tenha maior compreensão dos 



fatos que os mesmos representam. A Estatística subdivide-se em três áreas: 

descritiva, probabilística e inferencial. 

Para o presente estudo utilizara-se a estatística descritiva (média, desvio-

padrão, mínimo, máximo, porcentagens), cujo objetivo básico é o de sintetizar uma 

série de valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma 

visão global da variação desses valores, organiza e descreve os dados de três 

maneiras: por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. Para as 

comparações entre os grupos utilizara-se o teste t de sdudent para amostras 

independentes. 

Após a coleta dos dados procedeu-se o cálculo do índice de massa corporal 

(IMC) onde se utilizou IMC=Peso/Altura2 e a classificação dos resultados foram 

feitas segundo a tabela da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade: 

 

 
TABELA 1 

PARAMETROS DE CLASSIFICACAO DO SOBREPESO E  
OBESIDADE SEGUNDO IMC 

 

Calculo do IMC Situação 
 

Abaixo de 18,5 Baixo Peso 
 

Entre 18,5 e 24,9 Normal 
 

Entre 25,0 e 29,9 Sobrepeso 
 

Entre 30,0 e 34,9 Obesidade Nível 1 
 

Entre 35,0 e 39,9 Obesidade nível 2 
 

Acima de 40 Obesidade Mórbida 
 

 

Fonte: ABESO - Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome 

Metabólica (2009/2010) 

  

 
Foi feito o cálculo da Relação Cintura-Quadril (RCQ) utilizando a seguinte 

formula: Circunferência da Cintura/Circunferência do Quadril. Foi utilizado a seguinte 

tabela para classificação do RCQ. 



 TABELA 2. Normas para a classificação da Razão Cintura-Quadril no sexo 

masculino. 

Idade Baixo Moderado Alto Muito alto 

Até 29 < 0,83 
0,83 – 
0,88 

0,89 – 
0,94 > 0,94 

30-39 < 0,84 
0,84 – 
0,91 

0,92 – 
0,96 > 0,96 

40-49 < 0,88 
0,88 – 
0,95 

0,96 – 
1,00 > 1,00 

Fonte: Heyward e Stolarczyk (1996) apud Pitanga (2005). 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

Objetivou-se nesse estudo um comparativo entre os dados antropométricos 

de IMC e RCQ em dois testes com os bombeiros militares: o primeiro teste logo após 

saírem do curso de formação de soldados e o segundo teste 15 meses após a 

conclusão do curso. 

 Estudos como esse são fundamentais no âmbito militar, pois não há estudos 

em nosso Estado que mostrem o Índice de Massa Corporal e o risco de doenças 

cardiovasculares através do RCQ, e sabe-se da validade desses testes para 

pessoas com pouca ou nenhuma atividade física regular. Desta forma iremos 

mostrar possíveis diferenças desses índices e riscos nos bombeiros militares 

avaliados em nosso estudo. 

Na primeira avaliação, os resultados encontrados mostraram massa corporal 

media de 71,49 Kg (± 12,44) e a estatura de 1,74 (± 0,10). Dessa forma, o escore 

médio de IMC foi de 23,49 Kg/m2 (±2,62), que segundo a ABESO (2009-2010) está 

dentro da classificação normal. A circunferência de cintura e quadril foram 

respectivamente 81,11 cm (±7,68) e 95,37 cm (±6,10), tendo assim uma RCQ de 

0,85 (±0,06) que de acordo com a tabela 2, está dentro dos valores moderados. 

Já na segunda avaliação, realizada 15 meses após a primeira, os valores 

obtidos foram: massa corporal média de 76,46 Kg (± 15,02), a estatura permaneceu 

a mesma 1,74 (± 0,10). Obtendo assim um escore médio de IMC de 25,13 Kg/m2 



(±3,41), que segundo a ABESO (2009-2010) é considerado um índice de sobrepeso. 

A circunferência de cintura foi de 83,50 cm (±9,45) e a circunferência de quadril foi 

de 99 cm (±7,55), obtendo uma RCQ de 0,84 (±0,05), permanecendo, portanto, 

dentro da classificação moderada descrita na tabela 2. 

 

Tabela 3: Valores médios (± DP) das variáveis: Estatura, Peso, IMC, 
Circ. Cintura, Circ. Quadril e RCQ. 

Variáveis Teste 1 Teste 2 

Estatura (m) 1,74 ± 0,10 1,74 ± 0,10 
Massa Corporal (Kg) 71,49 ± 12,44 76,40 ±15,02 

IMC 23,59 ±2,62 25,13 ±3,41 
Circ. Cintura 81,11 ±7,58 83,50 ±9,45 
Circ. Quadril 95,37 ±6,10 99 ±7,55 

RCQ 0,85 ±0,06 0,84 ±0,05 

 

Observam-se na tabela 3, os dados descritivos obtidos de todas as variáveis 

estudadas, nos dois períodos dos testes, onde o teste um foi avaliado no mês de 

conclusão do curso e o teste dois foi realizado 15 meses após a primeira. 

É possível identificar que na primeira avaliação foi detectada uma media de 

IMC que se enquadrava dentro dos valores normais (23,59), porém na segunda 

avaliação os valores indicaram índices de sobrepeso (25,13), o que pode influenciar 

no desempenho e realização das atividades diárias de trabalho. 

 

Tabela 4: Classificação dos bombeiros militares segundo IMC. 

  IMC TESTE 1 TESTE 2 

Baixo Peso < 18,5 - - 

Normal 18,5-24,9 31(86,1%) 18 (50%) 

Sobrepeso 25,0-29,9 3 (8,34%) 16 (44,45%) 

Obesidade Nível 1 30,0-34,9 2 (5,56%) 1 (2,775%) 

Obesidade Nível 2 35,0-34,9 - 1 (2,775%) 

Observa-se na tabela 4, a classificação segundo o IMC, de acordo com o 

número de casos em cada classificação. Conforme dados mostrados na tabela 3, 

houve um aumento significativo nos casos avaliados com sobrepeso, aumentando 

de 3 (8,34%) para 16 (44,45%) de bombeiros com sobrepeso. Apresenta também 2 

casos de obesidade, 5,56%, chegando portanto a 50% dos participantes que estão 

fora da classificação normal. 



Gráfico 1: Classificação dos bombeiros militares segundo IMC Teste 2 

 

O gráfico 1 diz respeito ao IMC teste 2 e pode-se observar que grande parte 

desta amostra, 44,45%, foi classificada como sobrepeso segundo a Associação 

Brasileira para o Estudo da Obesidade. Tendo os outros 55,55% divididos em 

normal (50%), Obesidade Nível 1 (2,775%) e Obesidade Nível 2 (2,775%). 

 

Na tabela 5, encontra-se os valores médios e desvio padrão do RCQ, índice 

que indica a classificação de risco para desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, onde observa-se que não houve diferença significativa entre o 

teste 1 e o teste 2, estando ambos destro da classificação de risco moderada, 

conforme mostrado na tabela 2.  

Os resultados apresentados na tabela 5 não indicam risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas para os soldados bombeiros. 

50% 

44,45% 

2,775% 
2,775% Normal 18,5-24,9

31

Sobrepeso 25,0-
29,9 3

Obesidade Nível 1
30,0-34,9 2

Obesidade Nível 2
35,0-34,9 -

0,85 

0,06 

0,84 

0,05 

MEDIA DP MEDIA DP 

TESTE 1 TESTE 2 

Tabela 5: Relaçao Cintura-Quadril 



Valores semelhantes foram encontrados no estudo de Confortin & Soeiro 

(2014) com 35 soldados bombeiros de Santa Catarina onde 37% (n13) dos 

avaliados com sobrepeso e 3% (n1) com obesidade. 

No estudo de Mariotto e Tamaributi (2008) apud Confortin & Soeiro (2014) 

foram encontrados resultados semelhantes, em um estudo realizado em militares do 

Exército Brasileiro, em que foi constatado, dentre os participantes, 78 militares 

(75,73%) encontravam-se eutróficos, 23 militares (22,33%) em sobrepeso e 2 

militares (1,94%) com obesidade; a partir da classificação do IMC. 

Observa-se ainda no estudo de Chinarelli et al (2010) onde foram avaliados 

115 bombeiros, do sexo masculino, com idade entre 24-59 anos em Maringá - 

Paraná, que a maioria (48,70%) dos bombeiros apresentaram sobrepeso, 39,13% 

apresentaram peso normal e aproximadamente 12% apresentava algum tipo de 

obesidade. 

GRECHI (2011) apresenta resultados semelhados em seu estudo com 30 

alunos sargentos do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina participantes, onde os 

resultados indicaram que uma parte considerável da turma (53,33%) encontravam-

se na zona de sobrepeso, e pouco mais de 10% encontrava-se na zona de 

obesidade, segundo o critério utilizado para o IMC. 

É importante ressaltar que o IMC é um método que avalia a massa corporal 

total e não diferencia a massa magra da massa gorda, com isso os indivíduos 

praticantes de atividade física podem ser erradamente classificados através do IMC 

em sobrepeso ou obesidade, devido a elevado conteúdo de músculos em seu corpo 

(Acuña, Cruz, 2004) apud Confortin & Soeiro (2014).  

No estudo de Braga et al (2011) com policiais Militares de uma companhia 

pertencente a uma cidade do interior de Minas Gerais foi encontrado 0,88±0,06 de 

RCQ, apresentando limite superior da faixa de risco moderado ascendendo a alto 

risco, evidenciando uma tendência perigosa de acúmulo de gordura no abdômen, 

constituindo assim risco potencial para a saúde.  

Já no estudo de Esteves et al com 52 policiais rodoviários do estado do 

Paraná foi encontrado RCQ de 0,92±0,05, apresentando alto risco para o 



desenvolvimento de doenças cardiovasculares e doenças crônicas. Os valores 

encontrados tanto no estudo de Esteves et al (2014) e Braga et al (2011), se diferem 

dos valores encontrados no presente estudo (0,85±0,06 e 0,84±0,05) que 

caracterizam valores de riscos moderados. 

CONCLUSÃO 

Apesar das diferenças existentes nas rotinas de treinamento entre os 

bombeiros militares, foram apresentadas diferenças significativas das variáveis 

antropométricas entre o primeiro teste e o segundo teste, especificamente no Índice 

de Massa Corpórea. Uma das possíveis razões para tal fato pode ser a inatividade 

física o que acarreta num aumento gradativo das medidas antropométricas.  

Sabe-se que durante o curso de formação os níveis de atividade física eram 

extremamente elevados, e com isso os bombeiros militares dispunham de uma 

excelente aptidão física e medidas antropométricas que resultavam em índices 

normais de peso, o mesmo não ocorre após o fim do curso, pois a atividade física 

diária não é obrigatória e muita das vezes deixada de lado pelos bombeiros 

militares, acarretando em aumento de peso e diminuição de condicionamento físico. 

Como mostramos em nosso estudo a atividade física diária é fundamental não 

somente para a manutenção da saúde, mas também é fator fundamental na melhora 

de várias qualidades físicas como força, resistência aeróbia, resistência anaeróbia, 

velocidade, agilidade, entre outros. Qualidades físicas essas que são de 

fundamental importância para as atividades diárias do bombeiro militar que requer 

utilização de várias dessas qualidades, e que sem essa manutenção diária de um 

mínimo de aptidão física e controle nutricional, pode acarretar em queda de 

rendimento em suas atividades militares diárias 

Desta forma tentamos concluir em nosso estudo que o aumento significativo 

do IMC e a mudança de faixa de peso normal para sobrepeso dos militares 

estudados seja decorrente da ausência de atividades físicas regulares. Acredita-se 

que seria muito interessante que todos os militares deveriam, de alguma forma, 

serem motivados a praticar atividade física com frequência, e que políticas de 

incentivo deveriam ser criadas dentro do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima 



visando melhoras de condições físicas gerais dos militares e manutenção de saúde, 

para que assim não ocorram possíveis problemas de saúde e o rendimento laboral 

dos bombeiros militares seja cada vez melhor. 
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ANEXO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

COLETA DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS DE MILITARES DO CBMRR PARA FUTURA ANÁLISE 

COMPARATIVA 

 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo pesquisador Fábio Waismann e auxiliar de pesquisa 

Isabelle Brenda Xavier Silva, em relação àimportância da minha participação na coleta de dados propostas para 

futuro projeto a ser elaborado pelo CAD BM Waismann a título de trabalho de conclusão de curso, cujo objetivo 

será realizar uma comparação de índices corporais, a primeira enquanto os avaliados estiverem na situação de 

Alunos Soldados junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima, e, posteriormente, próximo ao 

término do Curso de Formação de Oficiais ,no qual o pesquisador está matriculado, a fim de se obter uma 

conclusão acerca do tema do projeto.Fui esclarecido que os dados serão coletados através de testes 

antropométricos (IMC – Índice de Massa Corporal e RCQ – Relação Cintura-Quadril) e deverei utilizar trajes de 

banho durante as avaliações para que chegue o mais próximo possível de um valor fidedigno. Para isto, 

assinarei duas cópias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que uma cópia ficará comigo e outra 

com o pesquisador. Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos 

dados originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras ou 

estrangeiras contanto que sejam mantidas em sigilo as informações relacionadas à minha privacidade, bem 

como garantido meu direito de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa. Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu 

consentimento. 

Eu, ____________________________________________, após ter lido e entendido as informações e 

esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a este estudo com o pesquisador Fábio Waismann e/ou auxiliar 

de pesquisa Isabelle Brenda Xavier Silva. CONCORDO VOLUNTARIAMENTE em participar desta pesquisa. 

 

Boa Vista, __/__/____ 

 _______________________________________________ 

Fábio Waismann – CAD BM WAISMANN 


