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RESUMO 

Objetivo: Avaliar o estado nutricional e risco cardiovascular dos Policiais Militares 

do destacamento. Método: Pesquisa trata-se de um estudo transversal, 

qualitativa, quantitativa. Resultados: 71% dos entrevistados estão acima do peso 

classificados como sobrepeso e mais da metade dos avaliados não consome 

frutas, verdura e legumes diariamente. Conclusão: A dificuldade de uma boa 

alimentação e da pratica de atividade física está prejudicando o desempenho 

profissional. 
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ABSTRACT 

Objective: To evaluate the nutritional status and cardiovascular risk of the military 

police officers of the detachment. Method: Research is a cross-sectional, 

qualitative, quantitative study. Results: 71% of the interviewees are overweight 

classified as overweight and more than half of the evaluated do not consume 

fruits, vegetables and vegetables daily. Conclusion: The difficulty of a good diet 

and practice of physical activity is harming the professional performance. 
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INTRODUÇÃO 

O mundo de hoje se depara com vários tipos de doenças que vem 

crescendo em proporções alarmantes. E com isso, existe a importância de fazer 

um diagnóstico nutricional dos indivíduos e sempre estar conscientizando os a 

importância de ter um bom habito alimentar.  

Pinheiro (2003) afirma que além da qualidade, o equilíbrio 

energético da dieta e muito importante para a manutenção do peso saudável, 

prevenindo o aparecimento de obesidade e suas comorbidades.  
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Uma das formas mais eficazes de realizar uma avaliação 

nutricional e a medição IMC, RCQ e CC, ambos serão utilizados para a realização 

do estudo com os Policiais Militares de Califórnia- Pr. Os hábitos alimentares 

sofrem influencias de fatores pessoais (idade, sexo, estado civil, nível 

ocupacional) e comportamentais (pratica de atividade física, horas de sono, 

consumo de bebidas alcóolicas, tabagismo) e podem modificar a composição 

corporal. Uma dieta adequada pode aumentar a disposição para pratica de 

exercício físico e reduzir a incidência e doenças crônicas. 

Uma vez que os Policiais Militares estão sujeitos a uma 

estressante rotina de trabalho que envolve desgastes de toda ordem, muitas 

vezes se verifica a dificuldade dos mesmos em manterem uma regularidade na 

prática de atividades físicas, que aliada à má alimentação, e na maioria das vezes 

alteram a composição corporal do indivíduo, conduzindo-os a situações de 

sobrepeso e obesidade, bem como, às doenças hipocinéticas (JUNIOR, 2009). 

OBJETIVO 

Avaliar o estado nutricional e risco cardiovascular dos Policiais 

Militares do destacamento de Califórnia-PR. 

METODO 

Tratou-se de um estudo pesquisa transversal, qualitativa, quantitativa, 

realizada no Destacamento de Califórnia- PR. Os critérios de inclusão foram: 

Foram inclusos nessa pesquisa todos os policiais de ambos os sexos, todas as 

patentes, os que autorizarem a realizar a avaliação antropométrica e os que 

assinarem o termo de autorização o TCLE. Os critérios de exclusão: Foram 

excluídos nessa pesquisa o policial que não responder de forma correta o 

questionário entregue. 

Ressalta-se que o projeto de pesquisa de pesquisa foi submetido à 

análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CETi) da Faculdade de 

Apucarana (FAP), Parecer nº 2.735.071, CAAE 88490418.7.0000.5216 após 

autorização institucional do Destacamento de Califórnia- PR. 

RESULTADOS 



A pesquisa foi realizada no destacamento da Policia Militar de 

Califórnia- PR onde foram avaliado 5 homens (71%) e 2 mulheres (28%) PM’s na 

faixa etária de 29 a 44 anos, no mês de julho de 2018. 

Dentro dos avaliados pode se observar (Gráfico 4) que a maioria 

5 (71%) está com risco nutricional, tornando se preocupante, visto que o excesso 

de peso traz malefícios para a saúde.  

Tendo em vista que o IMC isolado não demostra a localização 

e distribuição de gordura corporal, foi realizado na presente pesquisa o RCQ no 

qual apenas 4 (57%) se encontraram dentro do valor ideal, 2 (29 %) acima do 

valor e 1 (14%) muito acima do valor padrão. 

Assim pode- se definir que a maioria da população não possui 

gordura abdominal em excesso, porém, a população que apresentou tem maior 

chances de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas. No entanto, é 

importante ressaltar que os pontos de corte do RCQ são diferentes entre idade e 

sexos. Somando isso, o presente estudo demostra que ambos os sexos 

apresentam um acumulo de gordura abdominal, sendo classificados como 

gordura androide. 

Pode- se identificar que os sujeitos que se encontra classificados 

como sobrepeso têm um aumento da CC. Entretanto, ao se fazer comparações 

com a RCQ, os que foram identificados com valores de RCQ dentro do ideal 3 

(44%), eram na verdade considerados sobrepesos pelo IMC e não eutroficos. 

Diferentes da CC onde os que apresentaram sobrepeso continua com a maioria 

da CC elevado.   

Gráfico 4: Relação do estado nutricional com RCQ e CC.  



 
Fonte: Costa; Brandão. 2018. 

Em relação à atividade física todos os avaliados afirmam praticar. 

A maioria 4 (57,1%) faz musculação, sendo que dois de todos os avaliados fazem 

apenas musculação, porém, conciliando com mais de um esporte.  

De acordo com o tempo de atividade física, podemos perceber 

que 2 (28,6%) praticam mais tempo por semana, onde estes dados relaciona-se a 

quem pratica mais de 3 diferentes tipos de atividades físicas, e com maior tempo 

de duração de cada. Relatam ter uma dificuldades ao praticar, pois, sua carga 

horaria de trabalho é muito cansativos dificultando a realização, assim podendo 

prejudicar seu desempenho de condicionamento físico afetando o trabalho.  

Tabela 5: Relação de Atividade Física 
 N % 
Musculação 4 57,1 
Corrida/ caminha 3 42,8 
Natação/ Lutas e outros 2 28,5 
Duração da atividades por 
semana 

 

> 60 min á < 2 hr 3 42,8 
> 3hr á < 8hr 2 28,6 
> 9hr á < 12 hr 2 28,6 
Fonte: Costa; Brandão. 2018. 

Os Policiais Militares apresentaram diferença na rotina de 

alimentação, sendo que no caso dos eutróficos, é muito nítida esta diferença em 

relação ao consumo de produtos naturais, principalmente em relação ao elevado 

número de resultados em relação ao suco natural, que é muito mais consumido 
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do que os artificiais, e com destaque para o consumo de frutas que os eutroficos 

destaca mais de 60% comem diariamente.  

Os produtos industrializados não se encontram entre as 

preferências dos eutróficos, sendo consumidos de maneira reduzida, muito abaixo 

das pessoas que são consideradas sobrepesas na pesquisa. 

  Entretanto, existem alguns alimentos que, tanto os eutróficos, como 

os sobrepesos, apreciam da mesma maneira, ou seja, consomem da mesma 

quantidade, como batata, mandioca, cenoura, tomate, banana, melancia, feijão, 

leite, iogurte, peixe, porco, ovos, café e chá que se configuram como alimentos 

também importantes na dieta das duas classes pesquisadas. 

Alimentos considerados de fácil acesso para o consumo são 

comuns na dieta das pessoas com sobrepeso, como é o caso, por exemplo, do 

chocolate, dos biscoitos, ou bolachas, salgadinhos, congelados, refrigerantes e 

sucos artificiais que são consumidos apenas pelos sobrepesos. 

Pode-se á obter como a qualidade no consumo de alimentos 

naturais estimulam uma qualidade de vida melhor para as pessoas, onde os 

eutróficos os consomem de maneira abrangente, enquanto que os sobrepesos, se 

alimentam mais de produtos já prontos, e também, os altamente calórico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os policiais militares do Destacamento de Califórnia apresentaram um alto 

excesso de peso, acima dos níveis verificados em pesquisas nacionais, 

possibilitando alto risco de futuras doenças cardiovasculares devido ao aumento 

da circunferência da cintura e a RCQ. Quanto à alimentação, a maioria não 

consome as refeições em quantidades adequadas de acordo com suas 

prioridades nutricional, sedo que menos da metade dos policiais relatou consumir 

frutas, legumes e verduras diariamente. No entanto, o consumo de frituras, 

refrigerantes, suco artificiais, bolacha recheadas e doces obteve-se maior 

prevalência nos sobrepesos.  Sugere-se maior investigação na saúde dessa 

população, uma vez que sua atividade é imprescindível, e que medidas possam 

ser efetuadas a fim de melhorar a qualidade de vida dos policiais militares de 

Califórnia e consequentemente no seu desempenho profissional.   
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