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PREFÁCIO 

 

 

Esta tese está sendo apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Nutrição da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), como requisito parcial para a obtenção 

do título de Doutor em Ciências. 

A modalidade, segundo a qual foi elaborada, é a de artigos científicos formando um 

conjunto em que se concretizam os resultados da pesquisa. Dessa forma, consta neste 

volume: 

ü Projeto de pesquisa; 

ü Relatório do trabalho de campo; 

ü Artigo 1:  Nutrição e Síndrome Metabólica em Policiais Militares do Oeste do 

Paraná; 

ü Artigo 2: Adiposidade Corporal e Fatores de Risco Cardiovascular em 

Policiais Militares; 

ü Considerações finais do projeto; 

ü Anexos: Questionário e recordatório alimentar de 24h utilizados na coleta de 

dados, termo de consentimento livre esclarecido e carta de aprovação dos 

Comitês de Ética em Pesquisa das Instituições envolvidas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O termo Polícia Militar corresponde internacionalmente ao efetivo militar que 

exerce o poder de polícia, no âmbito interno das forças armadas. No Brasil, equivale à 

força de segurança pública que tem por função primordial o policiamento ostensivo e a 

preservação da ordem pública nos estados e no Distrito Federal, subordinada, em 

conjunto com as Polícias Civis, aos respectivos governadores. São forças auxiliares e 

reserva do Exército Brasileiro e integram o Sistema de Segurança Pública e Defesa 

Social brasileiro1. 

Poucas publicações abordam o estado nutricional e o perfil metabólico de 

Policiais Militares (PM) brasileiros, cujo enfoque são suas condições de saúde física e 

mental, relacionados principalmente ao estresse e a violência dessa profissão. Minayo e 

Oliveira (2008) analisaram o índice de massa corporal (IMC) de 1108 PM do gênero 

masculino do Rio de Janeiro e encontraram 48,3% de policiais com sobrepeso e 19,5% 

obesos2. Rodriguez-Añez (2007) avaliou 369 PM, todos do gênero masculino e recém-

ingressos na Polícia Militar de Santa Catarina, e encontrou 27,9% com diagnóstico de 

sobrepeso e obesidade3. Silva e Simeão Júnior (2007) avaliaram o IMC de 698 PM de 

Ribeirão Preto (SP) e encontraram 54% de sobrepeso e 12% de obesidade4. Freitas et al 

(2007) analisaram o percentual de gordura corpórea mediante somatório de pregas 

cutâneas de 130 PM do Batalhão de Aracaju (SE) e encontraram 50% dos PM acima dos 

parâmetros de normalidade no que se refere ao percentual de gordura corporal5. 

As corporações policiais se destacam da população em geral e de outras 

categorias profissionais pela intensa carga de trabalho e sofrimento, justificando seu 

maior desgaste físico e mental2. Dessa forma, o ritmo de trabalho dos PM e sua 

responsabilidade perante a sociedade pode levá-los a situações de estresse que, em 

conjunto com  a alimentação desbalanceada, a irregularidade da rotina de sono e a 
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inatividade física, favorecem o aumento do peso corporal e, consequentemente, 

alterações no perfil metabólico.  

 

 

1.1. POLÍCIA MILITAR 

 

A Polícia Militar brasileira teve sua origem nas forças policiais criadas na época 

do Império, durante o reinado de D. Pedro I, baseada na idéia de segurança pública 

como um serviço essencial prestado pelo Estado6. A segurança pública é um dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem 

pública, da segurança das pessoas e do patrimônio. É realizada por meio dos seguintes 

órgãos: Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Polícia Ferroviária Federal; Polícias 

Civis; Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares1. 

A Polícia Civil tem função judiciária, sendo o primeiro elo na produção da justiça 

criminal e tem como tarefa principal a investigação e a denúncia de crimes; já a Polícia 

Militar realiza vigilância ostensiva e atua na preservação da ordem pública. As duas 

corporações são de cunho estadual, ficando a cargo da polícia federal, atividades de 

polícia judiciária e de repressão aos crimes que dizem respeito ao âmbito da federação, 

como nas fronteiras, portos e aeroportos, crimes fazendários, tráfico de drogas e outros2. 

De acordo com a caracterização dos recursos físicos e humanos dos órgãos 

estaduais de segurança pública, a partir de 2005 havia apenas um policial para cada 600 

habitantes, aproximadamente, no Paraná. Essa é a terceira pior relação policial/habitante 

no Brasil, perdendo apenas para o Estado do Maranhão e Ceará7. Esse dado chama 

atenção, pois o Paraná é um estado pertencente à região sul, área economicamente mais 

ativa e crescente comparada à região nordeste; possui ainda ampla área de fronteira com 

o Paraguai, tornando-o mais suscetível à violência. 

Para fazer parte da corporação da Polícia Militar no Paraná, o interessado, além 

de ter sido aprovado em concurso público, deve ter como pré-requisitos gerais para 



Introdução  4 
 

inscrição: ser brasileiro, possuir o segundo grau completo, ter altura mínima de 1,65m 

para homens e 1,60m para mulheres, idade entre 18 e 30 anos, além de outras 

obrigações gerais com a lei. A remuneração do cargo inicial, após aprovação em 

concurso público, para o nível de Soldado de 2.ª Classe, em 2005, era de R$ 867,00 

(oitocentos e sessenta e sete reais), com direito ao fardamento, assistência médico-

hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor8. Observa-se, na 

Tabela 1, a distribuição das Polícias Militares por faixa salarial no Brasil em 2004, último 

levantamento destes dados. 

 
Tabela 1 – Efetivo das Polícias Militares por faixa salarial em salários mínimos (SM), 
Brasil, 2004. 

Faixa Salarial (SM) Total do Efetivo por Faixa Salarial 
n % 

1 a 2 SM 597 0,3 
2 a 3 SM 39061 17,1 
3 a 4 SM 45342 19,8 
4 a 5 SM 56885 24,9 
5 a 6 SM 17562 7,7 
6 a 7 SM 21011 9,2 
7 a 8 SM 11794 5,2 
8 a 9 SM 7004 3,1 

9 a 10 SM 6566 2,9 
Acima de 10 SM 23077 10,1 

Total 228899 100,0 
Fonte: Ministério da Justiça, Pesquisa Perfil Organizacional das Polícias Militares, 2005. 
 

O salário mínimo, em 2004, era de R$ 260,00. Verifica-se que 62% do efetivo 

recebiam entre dois e cinco salários mínimos em 2004. Cabe ainda ressaltar que 0,3% 

dos PM recebiam entre um e dois salários mínimos e apenas 10% recebiam acima de 10 

salários mínimos9. Em função da baixa remuneração, os policiais assumem trabalhos 

temporários, denominados “bicos”, nos horários em que deveriam descansar de sua 

atividade desgastante, ou mesmo praticar exercício físico. Essa prática de trabalhos 

concomitantes embora não permitida, é bastante comum. 

Para fazer parte da carreira de Polícia Militar é necessário ser aprovado em 

concurso público, dividido em quatro fases, todas de caráter eliminatório, sendo elas: 

prova escrita de conhecimentos, que compreende prova objetiva com conteúdos 
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compatíveis ao ensino médio; exame de saúde, que compreende avaliação médica, 

odontológica e psicopatológica; exame de capacidade física, que compreende teste de 

suficiência física e, por fim, exame social e documental. 

Após o candidato passar por todas as fases e, sendo convocado, passará por 

um Curso de Formação que tem como objetivo propiciar ao PM os conhecimentos 

necessários à execução de atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem 

pública. Este curso tem duração de 1.300 horas-aula, em regime de dedicação exclusiva, 

incluindo atividades noturnas, feriados e finais de semana8. 

Com relação à avaliação médica, são realizados os seguintes exames: 

hemograma completo, glicemia de jejum, creatinina sérica, exames para sífilis, HIV, 

doenças hepáticas, doenças pulmonares, eletrocardiograma, eletroencefalograma, 

acuidade visual, toxicológico clínico e teste de diagnóstico de gravidez. Além desses 

exames, a pressão arterial deve ser: sistólica <140mmHg e diastólica <90 mmHg e o 

pulso arterial medido em repouso <100bat/min10.  Também se avalia o índice de massa 

corporal (IMC), considerando-se aptos aqueles que estiverem dentro dos seguintes 

limites: 18 a 30 Kg/m2 para homens e 18 a 28 Kg/m2 para mulheres10. Embora a faixa de 

IMC seja bastante extensa, incluindo o diagnóstico de sobrepeso, acredita-se que, após 

passar pelos exames clínicos e teste de capacidade física, o PM inicie sua carreira em 

perfeitas condições de saúde.  

Nem todos os estados brasileiros possuem programas de assistência à saúde 

específica ao PM, sendo eles: Alagoas, Amapá, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe7. O Paraná conta com um programa de 

assistência à saúde para o efetivo, no entanto, não há avaliação com periodicidade 

obrigatória, ou seja, a procura é espontânea pelo policial e, em geral, ocorre após a 

doença instalada. 

A atividade profissional do policial é considerada aquela em que o indivíduo mais 

sofre estresse, pois constantemente encontra-se exposto ao perigo, à agressão e à 

violência. A tensão e o estresse podem gerar desequilíbrio biológico, o que pode afetar 
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não somente ao policial, mas também à organização e à comunidade, podendo isso se 

manifestar em forma de absenteísmo, alcoolismo, problemas emocionais, mudanças na 

eficiência, desempenho irregular, impaciência com a população e sérios erros11. As 

corporações policiais se diferenciam da população em geral e de outras categorias 

profissionais pela pesada carga de trabalho e de sofrimento, justificando, portanto, seu 

maior desgaste físico e mental. No entanto, o sofrimento psíquico derivado das condições 

e situações de trabalho é muito pouco considerado nos cuidados de saúde oferecidos 

pelas corporações2. 

No Paraná, após a finalização do Curso de Oficiais, não está prevista atividade 

física regular dentro da escala de trabalho. Dessa forma, o policial só pratica exercícios 

por vontade própria e fora da escala de plantão. Monteiro et al (1998) verificaram dois 

pontos básicos entre os integrantes da Polícia Militar do Paraná: falta de consciência da 

atividade física na promoção da saúde e falta de planejamento da corporação para esse 

fim. Os autores concluíram que a vida sedentária influi decisivamente para a ineficiência 

profissional, comprometendo progressivamente a qualidade de vida, representando 

efeitos negativos à corporação e à comunidade paranaense12. 

Dessa forma, a associação entre baixa remuneração, trabalhos temporários para 

complemento do salário e ausência de atividade física regular, levam o PM à 

irregularidade do sono, ao estresse, à adoção de maus hábitos alimentares e aos vícios. 

Esse conjunto de fatores favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

 

 

1.2. DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 

As doenças cardiovasculares (DVC), definidas como aquelas que alteram o 

funcionamento do sistema circulatório, contribuem significativamente, como grupo causal, 

para a taxa de mortalidade em todas as regiões brasileiras13. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), são responsáveis por 30% do total de mortes no mundo e, tem 
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como projeção, a primeira causa de morte em todos os países em desenvolvimento até 

201014. 

Atualmente, acredita-se que mais de 80% dos casos de morte por doenças 

cardiovasculares estejam associados a fatores de risco já conhecidos. São considerados 

mais importantes os fatores que apresentam alta prevalência em muitas populações, os 

que têm impacto independente e significante no risco para doenças cardiovasculares e os 

modificáveis ou passíveis de controle. Por apresentarem esses três critérios de 

relevância, vem sendo enfatizado o controle do diabetes melito, da obesidade, da 

inatividade física, do uso do tabaco, da hiperlipidemia e da hipertensão arterial15,16. 

O fumo, o sedentarismo e a obesidade constituem-se num importante entrave 

para o controle das doenças cardiovasculares15. Estima-se que o sedentarismo, ainda 

que de forma dependente de outros fatores, seja responsável por 22% das doenças 

isquêmicas do coração17, e que a obesidade e o sobrepeso já atinjam um bilhão de 

pessoas no mundo18. 

 

 

1.2.1. Obesidade 

 

Nas últimas décadas, a sociedade tem vivenciado um dinâmico e complexo 

processo de mudanças nos padrões alimentares, nos perfis demográficos, 

sócioeconômicos e epidemiológicos19. A transição nutricional, processo em que vivemos 

atualmente, caracteriza-se pela redução da prevalência da desnutrição e pelo aumento 

generalizado de sobrepeso. Isso ocorre não somente nos países desenvolvidos, como 

também nos países em desenvolvimento, destacando-se como um dos maiores 

problemas atuais de saúde pública20.  

Dados da Pesquisa de Orçamento Familiar21 (2004) mostraram que o excesso 

de peso (IMC >25 kg/m2) em adultos maiores de 20 anos afetava 41,1% dos homens e 

40% das mulheres, sendo que, desse grupo, a obesidade (IMC >30 kg/m2) atingia 8,9% 
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dos homens e 13,1% das mulheres adultas em todo o Brasil. Se analisarmos os dados da 

região sul do país, nessa mesma pesquisa, observamos o aumento dessa prevalência: 

46,2% dos homens e 43,4% das mulheres apresentaram excesso de peso; desses, 

10,1% e 15,1%, respectivamente, apresentaram algum grau de obesidade. Já os dados 

apresentados pela pesquisa Vigitel22 (2008) apontaram que, em Curitiba, 49,8% dos 

homens e 40,3% das mulheres apresentam excesso de peso, sendo que a obesidade 

afeta 12,9% e 14,3% desse grupo, respectivamente. 

A obesidade é considerada doença crônica, multifatorial, integrando fatores 

genéticos, ambientais e o sedentarismo em seu desenvolvimento23. As alterações 

fisiopatológicas dela advindas comprometem todos os sistemas do organismo, e sua 

morbi-mortalidade cresce quanto maior se apresenta o percentual de gordura no 

organismo24. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde25, diagnostica-se o sobrepeso 

quando o IMC é maior ou igual a 25 Kg/m2 e a obesidade quando esses valores forem 

iguais ou acima de 30 Kg/m2. Índices de IMC acima de 25 Kg/m2 têm sido claramente 

identificados na literatura como um importante fator de risco no desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, sendo esse gradativo e contínuo. Entretanto, como os 

indivíduos diferem em relação à composição corporal e localização da gordura, o uso do 

IMC deve ser associado a medidas da distribuição de gordura, como forma de melhor 

predizer o risco26.  

Os indicadores antropométricos utilizados para verificar a distribuição central de 

tecido adiposo são as medidas das circunferências da cintura e do quadril, sendo que se 

pode usar a medida isolada da cintura, bem como a relação entre a cintura e o 

quadril27,28. A gordura abdominal em excesso associa-se a importantes alterações 

metabólicas, como dislipidemias, intolerância à glicose ou diabetes melito e hipertensão 

arterial29,30. 

Flegal et al31 estudaram a associação entre peso corporal e mortalidade nos 

EUA em 2000 e concluíram que o baixo peso e a obesidade, em especial os elevados 
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níveis de obesidade, tiveram associação com aumento da mortalidade em relação 

àqueles com peso adequado. Moore32, discutindo esses resultados, questionou qual 

indicador seria melhor para avaliar risco de mortalidade: a circunferência da cintura ou o 

peso. Concluiu que, embora Flegal et al possam ter subestimado mortes que seriam 

atribuíveis ao excesso de adiposidade, eles provavelmente estariam corretos ao 

afirmarem que a circunferência da cintura não seja melhor que o peso na predição da 

mortalidade e riscos relacionados com o excesso de adiposidade, pois talvez a simples 

medida da circunferência da cintura não reflita precisamente a avaliação da gordura 

visceral, acreditando que essa resposta será alcançada quando ocorrer estudos em 

grande escala de medida da distribuição da gordura corporal através de tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética. 

Embora a circunferência da cintura possa não ser o melhor indicador preditivo 

para a mortalidade comparado ao peso corporal, a OMS recomenda essa medida como 

indicador auxiliar ao IMC para avaliação de fatores de risco para DCV26. 

 

 

1.2.2. Síndrome metabólica  

 

A síndrome metabólica (SM) é um transtorno complexo que associa fatores de 

risco cardiovasculares relacionados à deposição central de gordura e à resistência à 

insulina. Ressalta-se sua associação com a DCV devido ao estado pró-trombótico e pró-

inflamatório, aumentando a mortalidade geral em cerca de 1,5 vezes e a cardiovascular 

em cerca de 2,5 vezes33,34,35. 

Considerando sua etiologia multifatorial, sobretudo o fato de geralmente ser 

desencadeada pela presença de obesidade, sedentarismo, hábitos dietéticos e interação 

com fatores genéticos, o diagnóstico da SM parece identificar pacientes com risco 

adicional para diabetes melito tipo 2, além das DCV, comparado à análise de fatores de 

riscos isolados já bem caracterizados36,37. Essas idéias corroboram com os dados 
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apresentados pelo estudo “Coronary Artery Surgery Study”38, que analisou 

aproximadamente 25 mil indivíduos, avaliando o impacto da SM e seus componentes a 

médio e longo prazo em pacientes com DCV. Os autores identificaram 3.279 pacientes 

com SM e maior risco de morte nos pacientes com SM, tanto a médio como em longo 

prazo, concluindo que a SM confere maior risco de mortalidade em longo prazo em 

pacientes com DCV pré-existente. 

Atualmente existem vários critérios para o diagnóstico da SM, diferindo em 

alguns componentes, que podem ser observados na tabela 2: 

 

Tabela 2 – Diferentes critérios para diagnóstico da síndrome metabólica. 

 Obesidade 
Central 

Hipertensão 
Arterial 

HDL-
colesterol 

Triglicérides Tolerância à 
glicose 

OMS39 
Diagnóstico de SM na 
presença de intolerância à 
glicose, tolerância a 
glicose diminuída, 
diabetes melito e/ou 
resistência à insulina mais 
dois ou mais outros 
componentes. 
 - Microalbuminúria de 
15µg/min. ou relação 
albumina/creatinina na 
urina de 30mg/g 

Relação 
cintura-quadril: 
>0,9-homem; 
>0,85- mulher; 
 
e 
 
IMC:>30 kg/m2 

>140/90 mmHg <35mg/dl para 
homem; 
<39mg/dl para 
mulher. 

>150mg/dl Presença de 
intolerância à 
glicose, 
tolerância à 
glicose 
diminuída, 
diabetes melito 
e/ou resistência 
à insulina 

ILIB A40 
Diagnóstico de SM quando 
forem obtidos três ou mais 
pontos de acordo com a 
pontuação listada abaixo 
de cada componente ao 
lado. 

Relação 
cintura-quadril: 
>0,9-homem; 
>0,85- mulher; 
e 
IMC:>30 kg/m2 

Pontuação: 1 

>130/85 mmHg 
 
Excluem-se os 
pacientes com 
nefropatia 
diabética. 
Pontuação: 1 

<40 mg/dl para 
homem;  
<50 mg/dl para 
mulher. 
 
 
Pontuação: 1 

>150mg/dl 
 
 
 
 
 
Pontuação: 1 

Glicemia de 
jejum: 110mg/dl 
e/ ou 140mg/dl 
após 2h de 
sobrecarga oral 
de glicose. 
Pontuação: 2 

IDF41 
Obesidade central somada 
a mais dois outros fatores. 

Europeus: 
>94 cm homem 
>80 cm mulher 
Sul asiático, 
chineses e 
japoneses: 
>90 cm homem 
>80 cm mulher 

>130/85 mmHg 
 
Ou hipertensos 
em tratamento. 

<40 mg/dl para 
homem;  
<50 mg/dl para 
mulher. 
 

>150mg/dl 
 

Glicemia de 
jejum: 100mg/dl 
ou diabetes 
melito tipo 2 em 
tratamento. 
 

NCEP-ATP III42 
Diagnóstico da Síndrome 
Metabólica na presença de 
três ou mais dos fatores. 

>102 cm 
homem 
>88 cm mulher 
 

>130/85 mmHg 
 

<40 mg/dl para 
homem;  
<50 mg/dl para 
mulher 

>150mg/dl 
 

Glicemia de 
jejum: 110mg/dl 
ou diabetes 
melito tipo 2. 

I DBSM33 
Diagnóstico da Síndrome 
Metabólica na presença de 
três ou mais dos fatores. 

>102 cm 
homem 
>88 cm mulher 
 

>130/85 mmHg 
 
Ou hipertensos 
em tratamento. 

<40 mg/dl para 
homem;  
<50 mg/dl para 
mulher 

>150mg/dl 
 
Ou uso de 
hipolipemiantes 

Glicemia de 
jejum: 110mg/dl 
ou diabetes 
melito tipo 2. 

Observa-se que a definição da OMS39 preconiza como ponto de partida a 

avaliação da resistência à insulina ou do distúrbio do metabolismo da glicose, o que 
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dificulta a sua utilização, principalmente em avaliações populacionais. A definição do 

NCEP-ATP III42 foi desenvolvida para uso clínico e não exige a comprovação de 

resistência à insulina, facilitando a sua utilização. Segundo o NCEP-ATP III, a SM 

representa a combinação de pelo menos três componentes dos apresentados na tabela 

2. Pela sua simplicidade e praticidade, é a definição recomendada pela I Diretriz 

Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica33 (I DBSM). No entanto, 

a recomendação brasileira também leva em consideração o uso de medicação anti-

hipertensiva ou de hipolipemiantes, assim como diagnóstico prévio de diabetes como 

preenchimento para os critérios específicos. 

Outra questão a ser levantada é a inexistência de pontos de corte universal, no 

que tange à circunferência da cintura, medida bastante importante no diagnóstico de SM. 

O ponto de corte de 102 cm para homens e 88 cm para mulheres tem sido questionado 

por não se adequar a populações de diferentes etnias33. Em alguns estudos, níveis mais 

baixos como 94 cm para homens e 80 cm para mulheres têm sido considerados mais 

apropriados45,46,47. Dessa forma, a I DBSM recomenda que mulheres com circunferência 

de cintura 80 a 88 cm e homens entre 94 a 102 cm tenham monitorização mais frequente 

dos fatores de risco para DCV. 

Aproximadamente 25% da população norte-americana apresentam o quadro de 

SM, segundo os critérios do NCEP-ATPIII38. Estudos recentes mostram que o diabetes, o 

pré-diabetes ou a SM está presente em, aproximadamente, um a cada três norte-

americanos43 e dois de três pacientes apresentam doença cardiovascular assintomática44. 

Não existe, até o momento, um levantamento de SM em nível nacional. No 

entanto, encontram-se na literatura científica alguns estudos locais e/ou regionais. As 

prevalências apresentadas pelas pesquisas são bastante heterogêneas, pois além de 

diferirem no tipo de critério utilizado para o diagnóstico da SM, a característica das 

amostras varia entre as pesquisas, como mostra a tabela 3.  
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Tabela 3 – Prevalência de síndrome metabólica (SM), em indivíduos de 18 a 88 
anos, por regiões, em ordem cronológica, no Brasil.  

Região Ano Amostra Critério SM (%) Referências 
Característica n 

Sul       
Porto Alegre - RS 2007 Mulheres com 

SOPC* 
91 NCEP-ATP III 27,9% Spritzer & Wiltgen, 

200748 
Brusque - SC 2007 Hipertenso-

tabagistas 
146 NCEP-ATP III 59,6% Rosini et al, 200749 

Porto Alegre - RS 2007 Excesso de 
peso 

290 NCEP-ATP III 24,6% Rodrigues et al 200750 

       
Sudeste       
Virgem das Graças - MG 2004 Ruralista 251 NCEP-ATP III 7,7% Velásquez-Meléndez et 

al, 200451 
Vitória - ES 2007 Urbano 1663 NCEP-ATP III 29,8% Salaroli et al, 200752 
Vitória - ES 2007 Urbano 1561 NCEP-ATP III 25,4% Marquezine et al, 200753 
São José do Rio Preto - 
SP 

2007 Pacientes 
ambulatoriais 

340 NCEP-ATP III 
IDF 

35,5% 
46% 

Nakazone et al, 200754 

Bauru - SP 2007 Nipo-
brasileiros 

1315 NCEP-ATP III 54,3% Borges et al 200755 

Rodovia BR-116 - SP 2008 Motoristas 258 NCEP-ATP III 24% Cavagione et al 200856 
       
Centro-oeste       
Cuiabá - MT 2009 Hipertensos 120 I DBSM 70,8% Franco et al 200957 
       
Nordeste       
Salvador - BA 2006 Urbano 1439 NCEP-ATP III 19% Barbosa et al 200658 
Distrito de Cavunge - BA 2006 Ruralista 240 I DBSM 18,6% Oliveira et al 200659 
Salvador - BA 2006 Pacientes 

ambulatoriais 
200 NCEP-ATP III 

IDF 
38% 
51% 

Lima et al 200660 

*Síndrome do ovário policístico. 

 

Não se encontraram publicações sobre a prevalência de SM na região norte do 

país. Observa-se que na região sudeste concentra-se maior quantidade de pesquisas, 

com amostras relativamente maiores comparadas às outras regiões. Os estudos que 

compararam os critérios propostos pelo NCEP-ATPIII e IDF encontraram maior 

prevalência de SM pelo IDF. Este fato pode ser devido à proposta da IDF ser mais 

rigorosa comparada às demais. 

Reaven61 ressalta que, embora os componentes da SM sejam semelhantes, os 

valores específicos para cada componente definem anormalidades ligeiramente 

diferentes e a forma como se interpreta esse diagnóstico pode variar entre os diversos 

critérios. No entanto, o agrupamento dos componentes da definição da SM não é 

acidental e ocorre apenas em pessoas resistentes à insulina. Para o autor, o diagnóstico 

da SM em uma pessoa não tem caráter pedagógico nem clínico, sugerindo que a conduta 

clínica deva ser eficaz no tratamento de qualquer fator de risco para DCV presente. 
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1.3. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

 

O estado nutricional é o resultado do equilíbrio entre o consumo e o gasto 

energético do organismo para suprir as necessidades orgânicas, podendo apresentar três 

tipos de manifestação: adequação nutricional ou eutrofia, carência e distúrbio 

nutricional62. Para se diagnosticar o estado nutricional de um indivíduo ou grupo 

populacional, dispõe-se de várias técnicas de avaliação nutricional, incluindo desde a 

avaliação do peso e estatura à análise da ingestão alimentar.  

 

 

1.3.1. Avaliação da composição corporal 

 

A composição corporal é a quantificação dos principais componentes estruturais 

do corpo humano e pode ser estudada de diferentes formas. As técnicas possíveis de 

serem usadas são os métodos indiretos. Eles partem do princípio de dois 

compartimentos, em que a massa total do corpo é dividida em massa corporal gorda, 

relativa à gordura corporal, e massa magra, livre de gordura, que, por sua vez, é 

constituída por proteínas, água intra e extracelular e conteúdo mineral ósseo63. 

O conhecimento dos compartimentos corporais possibilita a identificação 

precoce dos riscos à saúde, associados a níveis excessivamente altos ou baixos de 

gordura corporal. A classificação para o gênero masculino proposta por Lohman et al64 

propõe que o percentual menor que 5% de gordura corporal está associado a risco de 

doenças e distúrbios associados à desnutrição; e maior ou igual a 25%, associado a risco 

de doenças associadas à obesidade. 

Existem vários métodos de referência para medir os compartimentos corpóreos, 

como a hidrodensitometria, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a 

densitometria por duplo fóton, a contagem total de potássio, a análise de ativação de 
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nêutrons e a diluição de isótopos, cuja dificuldade na prática inclui custo elevado e alta 

tecnologia65. 

A impedância bioelétrica (BIA) é um método muito usado para estimar a 

composição corporal, devido a sua simplicidade, rapidez, baixo custo e ao equipamento 

utilizado ser fácil de transportar66. Permite a determinação da massa livre de gordura e da 

quantidade de água corporal total em indivíduos sem anomalias significativas de fluidos e 

eletrólitos, tendo por base as diferentes propriedades condutoras e dielétricas dos tecidos 

biológicos para correntes de diferentes freqüências67. 

Uma corrente elétrica é liberada (cerca de 800A) a uma ou mais frequências (1 a 

800kHz) entre dois eletrodos: emissor e detector. A impedância representa a oposição 

dos tecidos à passagem dessa corrente. Em condutores biológicos, a oposição pode ser 

de dois tipos: resistência e reactância. A resistência representa a oposição pura do 

condutor à passagem da corrente. É o inverso da condutividade que é diretamente 

proporcional à concentração de eletrólitos no condutor. Os tecidos livres de gordura, pela 

sua composição em água e eletrólitos, são altamente condutores, apresentando baixa 

resistência à passagem da corrente elétrica; enquanto que o tecido adiposo e ósseo é 

muito resistente. Já a reactância representa uma oposição adicional promovida pela 

capacitância e é inversamente proporcional à frequência67. 

O exame de BIA deve ser feito com o paciente em decúbito dorsal, membros 

superiores e inferiores afastados e mãos abertas. Os eletrodos devem ser colocados no 

lado direito, no pé (eletrodo distal na base do dedo médio e proximal acima da linha da 

articulação do tornozelo) e na mão (eletrodo distal na base do dedo médio e proximal 

acima da linha da articulação do punho), respeitando-se as condições de preparo, como 

jejum de 4 horas, evitar álcool 24h antes do exame, não realizar atividade física 4 horas 

antes do teste, evitar teste no período pré-menstrual, orientar boa hidratação no dia 

anterior ao teste e não realizar BIA em portadores de marca-passo68. 
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1.3.2. Avaliação do consumo alimentar 

 

Os hábitos alimentares brasileiros mudaram muito nos últimos 30 anos, devido a 

vários fatores, entre eles a produção e o consumo de alimentos, haja vista a prática 

moderna valorizar cada vez mais a praticidade e a redução do tempo de preparo, 

agravado pelo processo de urbanização e o ritmo de vida das grandes cidades69,70. 

Segundo Maluf et al71 e Valente72, a urbanização acelerada está promovendo hábitos 

alimentares e estilos de vida inadequados, aumentando assim o sobrepeso, a obesidade 

e as doenças crônicas não transmissíveis, tais como diabetes melito, doença 

cardiovascular aterosclerótica, hipertensão arterial, câncer e dislipidemias. Estudos 

epidemiológicos sugerem que, além do consumo de gorduras saturadas, outros fatores, 

como dietas ricas em energia, colesterol e bebida alcoólica também se relacionam 

positivamente com essas doenças73. 

A alimentação equilibrada pode atuar tanto na prevenção como no tratamento de 

doenças. Assim, tem-se verificado cada vez mais a importância da avaliação de hábitos 

alimentares da população. Pela análise dietética, as necessidades nutricionais das 

pessoas podem ser identificadas a fim de se proporcionar melhores condições de saúde 

para a população. 

A relação dieta-saúde vem sendo estudada desde a Antiguidade. Atualmente, 

investiga-se qual a participação dos nutrientes e alimentos na manutenção e na 

prevenção de saúde, se a ingestão é adequada ou inadequada; monitoração de 

tendências de ingestão de diferentes alimentos ou grupos, dentre outros, podendo-se 

investigar até de que maneira os nutrientes atuam na expressão de genes que podem 

estar envolvidos com doenças crônicas. Em quaisquer destas situações, é necessário 

medir a ingestão de alimentos, suplementos e água74. 

Os inquéritos dietéticos foram usados pela primeira vez na década de 1930 para 

descrever o estado nutricional das populações. O método recordatório alimentar de 24 

horas (R24h) foi apresentado por sua autora, Bertha Burcke, como método básico para 
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ensinar as mães a registrar o consumo de alimentos de seus filhos. Anos mais tarde, 

Wiehl utilizou-o pela primeira vez para quantificar o consumo de energia e nutrientes de 

trabalhadores industriais75. O R24h pode ser considerado o instrumento mais empregado 

para a avaliação da ingestão de alimentos e nutrientes de indivíduos e diferentes grupos 

populacionais no Brasil e no mundo74. 

O R24h, conforme o próprio nome indica, consiste em definir e quantificar todos 

os alimentos e bebidas ingeridos no período anterior à entrevista, em geral, o dia 

anterior76. Essa técnica tem as seguintes vantagens: curto tempo de administração, 

procedimento que não altera a ingestão do indivíduo, recordatórios seriados que podem 

estimar a ingestão habitual, podendo ser utilizados em indivíduos de baixa escolaridade, 

além do baixo custo. As desvantagens têm relação com a memória do entrevistado, 

capacidade do entrevistador estabelecer uma boa comunicação com o entrevistado, 

dificuldade em estimar tamanho das porções e ao fato de um único recordatório não 

estimar a ingestão habitual74.  

Vale ressaltar que os métodos de avaliação do consumo alimentar apresentam 

limitações. Utilizando-se marcadores biológicos, constatou-se que a ingestão energética 

relatada nas avaliações de consumo alimentar era, frequentemente, bem inferior a real77. 

Embora uma parte desse erro se deva a deficiências das tabelas de composição de 

alimentos empregadas para converter o consumo de alimentos em nutrientes, a maior 

parte corresponde a distorções no auto-relato da ingestão alimentar. Esse fenômeno foi 

denominado sub-relato ou subnotificação da ingestão energética, sendo o termo em 

inglês: “underreporting”78. 

O sub-relato ou subnotificação de alimentos e/ou refeições pode ser inconsciente 

ou consciente. O primeiro caso ocorre devido aos lapsos de memória e à incompreensão 

das perguntas feitas pelos entrevistadores. A omissão consciente acontece quando o 

relato de dado alimento é demasiadamente trabalhoso ou quando o indivíduo sente 

vergonha da sua alimentação por causa do consumo de alimentos geralmente vistos 

como “não-saudáveis”79. 
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Segundo Scagliusi e Lancha Junior80 o sub-relato parece estar associado à 

obesidade e a características psicossociais, como a restrição dietética e o desejo de 

ajuste social e demonstra atingir predominantemente alimentos específicos, ricos em 

lipídeos e carboidratos, o que insere grande viés nas inferências baseadas em 

levantamentos do consumo alimentar. Dessa forma, é recomendando que as estimativas 

do consumo energético calculadas pelos inquéritos alimentares sejam confrontadas com 

o gasto energético, detectando-se o sub-relato. Dados nutricionais de sub-relato devem 

ser analisados com cautela. 

 

 

1.3.3. Recomendações nutricionais 

 

Na avaliação das dietas em um grupo de indivíduos, há necessidade de 

conhecer a proporção deles que apresenta ingestão acima ou abaixo de determinada 

recomendação, pois essa informação será relevante para o planejamento de ações de 

saúde, quer seja no monitoramento, intervenção ou para fins de regulamentação de 

atividades comerciais81,82.   

As Dietary Reference Intakes (DRI), propostas pelo Food and Nutrition Board do 

Institute of Medicine, constituem-se na mais recente revisão dos valores de 

recomendação de nutrientes e energia adotados pelos Estados Unidos e Canadá. Elas 

vêm sendo publicadas desde 1997, na forma de relatórios parciais, elaborados por 

comitês de especialistas, organizados por uma parceria entre o Institute of Medicine 

norte-americano e a agência Health Canada, substituindo, dessa forma, as sucessivas 

versões das Recommended Dietary Allowances (RDA). 

As DRI diferem das antigas RDA porque, para a construção de seus limites, foi 

considerado também o risco de redução de doenças crônicas não transmissíveis, não 

somente a ausência de sinais de deficiência. Além disso, foi incluída a recomendação 

para que a ingestão diária não ultrapasse um limite máximo para prevenir riscos de 
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efeitos adversos.  Assim como as antigas RDA, cada DRI refere-se à ingestão de 

nutriente para indivíduos aparentemente saudáveis83. No entanto, o número de 

recomendações para situações diversas (avaliação em grupo ou individual), bem como a 

estatística indicada para avaliação dos resultados de inadequação da ingestão de 

nutrientes, ainda é um fator limitante para seu uso na prática clínica e populacional. 

A Ingestão Dietética de Referência (DRI) é apresentada em quatro grupos de 

valores de referência de ingestão de nutrientes83:   

- Necessidade média estimada (Estimated Average 
Requirement - EAR): é o valor de ingestão diária de um nutriente 
que se estima suprir a necessidade de metade (50%) dos 
indivíduos saudáveis de determinado grupo de mesmo gênero e 
estágio de vida. Consequentemente, metade da população teria, a 
esse nível, ingestão abaixo de suas necessidades. A EAR é usada 
na determinação da RDA e corresponde à mediana da distribuição 
de necessidades de um dado nutriente para um dado grupo de 
mesmo gênero e estágio de vida. Coincide com a média quando a 
distribuição é simétrica.   

- Ingestão Dietética Recomendada (Recommended 
Dietary Allowance - RDA): é o nível de ingestão dietética diária 
suficiente para atender as necessidades de um nutriente de 
praticamente todos (97 a 98%) os indivíduos saudáveis de um 
determinado grupo de mesmo gênero e estágio de vida. 

- Ingestão Adequada (Adequate intake - AI): é utilizada 
quando não há dados suficientes para a determinação da RDA. 
Pode-se dizer que é um valor prévio à RDA. Baseia-se em níveis 
de ingestão ajustados experimentalmente ou em aproximações da 
ingestão observada de nutrientes de um grupo de indivíduos 
aparentemente saudável.  

- Limite Superior Tolerável de Ingestão (Tolerable 
Upper Intake Level - UL): é o valor mais alto de ingestão diária 
continuada de um nutriente que aparentemente não oferece 
nenhum efeito adverso à saúde em quase todos os indivíduos de 
um estágio de vida ou gênero. À medida que a ingestão aumenta 
para além do UL o risco potencial de efeitos adversos também 
aumenta. 

 

Para indivíduos, a EAR e a UL são as categorias de referência mais adequadas 

na avaliação de dietas, enquanto a RDA ou a AI devem ser utilizadas como metas de 

ingestão. Consumos habituais abaixo da EAR indicam grande probabilidade de 

inadequação, e acima da UL, risco de desenvolvimento de efeitos adversos. Contudo, se 

o consumo habitual estiver acima dos valores da RDA, há maior chance de que as 

necessidades nutricionais, tanto de indivíduos quanto de populações, sejam atendidas. 
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Já, quando se tem apenas o valor da AI, há maior incerteza de avaliar se determinado 

nutriente é ingerido em quantidade adequada84. 

Para estimar a prevalência de inadequação da ingestão de determinado 

nutriente, é necessário estimar o consumo do grupo de interesse e compará-lo a padrões 

de referência, sendo que a escolha apropriada para essa finalidade é a EAR. A 

determinação dessa prevalência pode ser realizada por dois métodos: aproximação 

probabilística e EAR como ponto de corte82.  Esse último é considerado como uma 

simplificação do primeiro, pois, além de simples, não requer fortes pressupostos 

paramétricos para sua utilização81,85,86. 

Para utilizar o “EAR como ponto de corte”, é necessário conhecer a distribuição 

da ingestão habitual na população, a variância do consumo alimentar e a EAR. O método 

tem como premissas: necessidades e ingestão de nutrientes são variáveis 

independentes, distribuição das necessidades simétrica (e não necessariamente normal) 

e variância da ingestão da distribuição das necessidades relativamente pequena em 

relação à variância da distribuição da ingestão81,82,87. 

Dessa forma, as DRI trazem o conceito de risco, visto como medida de 

incerteza, originada pelas fontes de variabilidade decorrentes de levantamentos 

dietéticos. Tanto na abordagem individual, como na estimativa de prevalências de 

carências populacionais, a resposta se dá por meio de riscos, ou probabilidades, de 

adequação ou inadequação. O “risco” é entendido como a chance da população não ter 

suas necessidades nutricionais atendidas84. Para avaliar a ingestão de nutrientes que 

possuem como recomendação nutricional a AI, não é possível estabelecer a prevalência 

de inadequação do grupo de indivíduo avaliado82. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Nesse contexto, considerando que:  

 

 1º - Os dados existentes no Brasil referentes ao estado nutricional e 

metabólico de PM são escassos;  

 

 2º - A carreira militar impõe ritmo estressante de trabalho devido à 

sobrecarga de horas de plantão, às vezes com escalas de trabalho duplicadas, poucos 

policiais para a demanda existente e a grande pressão da sociedade exigindo maior 

segurança; 

 

 3º - Não é previsto acompanhamento médico, psicológico e nutricional, ao 

longo dos anos de trabalho na corporação; 

 

 4º - Não existe programa de exercício físico regular dentro da corporação, 

como parte do trabalho policial; 

 

 5º - A inatividade física e a irregularidade nos hábitos de sono e na 

alimentação predispõe o policial ao excesso de peso e ao aparecimento de fatores de 

risco cardiovasculares; 

 

Esta tese teve como objetivo avaliar o consumo alimentar, a composição 

corporal e o perfil metabólico de PM da região oeste do Paraná. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o consumo alimentar, o perfil metabólico e a composição corporal dos 

policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar do Paraná. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ü Descrever e analisar o consumo alimentar dos policias quanto à distribuição 

de macronutrientes (carboidratos, lipídeos e proteínas), micronutrientes 

(vitaminas A, D, E, C, B12, B9, cálcio) e energia; 

ü Avaliar as necessidades energéticas dos policiais para detectar a presença 

de sub-relato;  

ü Verificar a prevalência de SM nesse grupo; 

ü Avaliar os aspectos nutricionais envolvidos com a SM e seus componentes 

individuais; 

ü Analisar se o IMC é um bom indicador de excesso de peso nessa população 

específica; 

ü Associar os indicadores de adiposidade aos fatores de risco 

cardiovasculares nos PM. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Esta tese consiste em análise de parte dos dados do projeto de pesquisa e 

extensão “Programa de Educação em Nutrição: acompanhamento de militares do 

Exército e da Polícia do oeste do Paraná”, vinculada à Faculdade Assis Gurgacz (FAG).  

Este projeto teve o apoio da Faculdade Assis Gurgacz, com liberação de cargas 

horárias e auxílio financeiro ao docente, além do apoio do 6º Batalhão de Polícia Militar, 

com a realização dos exames bioquímicos pelo laboratório Unilabor, conveniado com a 

corporação, sem custo para os pesquisadores.  

 

 

3.1. CASUÍSTICA 

 

Participaram deste estudo os PM do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) do 

Paraná, cuja sede é em Cascavel e possui Companhias nas seguintes cidades do oeste 

do estado: Catanduvas, Quedas do Iguaçu, Capitão Leônidas Marques, Matelândia e 

Corbélia.  

Foram incluídos os PM do gênero masculino, com mais de dois anos de trabalho 

na corporação e que desejaram participar da pesquisa, assinando o termo de 

consentimento livre esclarecido (Anexo 1). 

O contingente total de policiais em 2005 era de 358, com predominância do 

gênero masculino (93,6%), com idade entre 21 a 50 anos. Desses 358 policiais, 280 

(78,2%) eram do gênero masculino e realizaram todas as coletas necessárias 

(antropometria, exames bioquímicos e inquérito alimentar), sendo esta a amostra 

utilizada neste trabalho. 
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3.2. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Toda a coleta de dados foi realizada no ano de 2006, tendo seu delineamento 

caracterizado como transversal.  

 

 

3.3. MÉTODOS 

 

Os policiais do 6º BPM foram submetidos às seguintes avaliações: 

 

 

3.3.1. Avaliação do consumo alimentar 

 

A avaliação da alimentação dos policiais foi realizada por meio do inquérito 

recordatório alimentar de 24 horas76. Esse inquérito obteve informações sobre os 

alimentos ingeridos durante o período de 24h que antecederam a entrevista. As 

informações foram obtidas em medidas caseiras com auxílio de um registro fotográfico88. 

O recordatório foi repetido em três momentos distintos (um em cada quadrimestre do ano 

de 2006). Os dados foram coletados nas terças, quartas e quintas-feiras, evitando-se, 

portanto, finais de semana, dias posteriores aos finais de semana e feriados.  

A transformação dos dados de medidas caseiras para gramas ou mililitros e os 

cálculos nutricionais das dietas foram realizados com o auxílio do Programa Dietwin 

Profissional. Foram analisados macronutrientes, micronutrientes e ingestão energética 

total.   

Com o objetivo de minimizar erros quanto aos dados da ingestão alimentar, foi 

avaliada a presença de sub-relato89. O sub-relato de ingestão alimentar pode ser 

composto do sub-registro e/ou do subconsumo. O sub-registro é o não-relato de 

alimentos de fato consumidos, enquanto o subconsumo é a diminuição do consumo 
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alimentar causada pelo próprio instrumento de avaliação. Esse dado é medido pela 

relação entre a ingestão energética e o gasto energético basal (estimado pelo uso de 

fórmulas preditivas).  

Dessa forma, foi descartado da análise do consumo alimentar o policial que 

obteve a ingestão energética média (média dos três recordatórios de 24h) menor que as 

necessidades energéticas estimadas a partir da equação proposta pela Dietary 

Reference Intake (IOM, 2002): gasto energético total = 662 – 9,53 x idade [a] + atividade 

física x (15,91 x peso [Kg] + 539,6 x altura [m]), considerando o menor nível de atividade 

física (1.0), devido à característica da atividade dos policiais estudados ser sedentária. 

Com esse procedimento, dos 280 PM avaliados, 227 (81,1%) tiveram seus inquéritos 

validados. 

  

Análise da ingestão de macronutrientes: 

Estimou-se a ingestão e a distribuição percentual de macronutrientes 

(carboidratos, proteínas e lipídios), sendo esses dados com as faixas de distribuição 

aceitável de macronutrientes propostas pelo Food and Nutrition Board do Institute of 

Medicine 90, conforme citadas no quadro 1. 

Quadro 1 – Faixas de distribuição aceitável de macronutrientes  e recomendações 
de fibras propostas pelo Food and Nutrition Board do Institute of Medicine: 

 
Nutrientes Recomendação 
Carboidratos 45 - 65% 
Fibras 38 g/dia (AI) 
Gordura total 20 - 35% 
Proteínas 10 - 35% 
AI: Adequate intake. 

Análise da ingestão de micronutrientes: 

Na avaliação da ingestão de micronutrientes, utilizaram-se as recomendações 

propostas pelo Food and Nutrition Board do Institute of Medicine 81,86,91,92,93. 

Calculou-se a prevalência de inadequação das vitaminas: retinol (A), tocoferol 

(E), ácido ascórbico (C), cianocobalamina (B12) e ácido fólico (B9), por meio da EAR 

como ponto de corte. 
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Também se avaliou a ingestão de colecalciferol (vitamina D) e cálcio, mas como 

não há EAR para esses nutrientes, a ingestão foi analisada de acordo com o valor 

proposto pela AI. Os valores de referência para os micronutrientes estudados constam no 

quadro 2. 

 

Quadro 2 - Valores de referências para os nutrientes: vitaminas A, E, C, B12, B9, D 
e o Cálcio, segundo o Food and Nutrition Board do Institute of Medicine, para o 

gênero masculino, de 18 a 50 anos: 
 
Vitamina Grupo de valor de referência de ingestão Valor 
Retinol (A) EAR 625 mcg 
Tocoferol (E) EAR 12 mcg 
Ácido ascórbico (C) EAR 75 mg 
Cianocobalamina (B12) EAR 2 mcg 
Ácido fólico (B9) EAR 320 mcg 
Colecalciferol (D) AI 5 mcg 
Cálcio AI 1000 mg 

EAR: Estmated Adequate Reference; AI: Adequate intake. 

 

 

3.3.2. Antropometria e composição corporal 

 

Foram avaliadas as seguintes medidas: peso, altura, circunferência da cintura, 

além do percentual de gordura corporal, descritas abaixo: 

§ Peso: O peso foi avaliado com auxílio da balança tipo plataforma digital, da 

marca Filizola, com capacidade máxima de 150 Kg, e precisão de 50 gramas, disposta 

em superfície firme e plana. Os policiais foram orientados a permanecer eretos, no centro 

da balança, com os braços esticados ao longo do corpo, vestindo apenas roupas leves e 

descalços. 

§ Estatura: Para a coleta da estatura, utilizou-se fita métrica inelástica 

dividas em milímetros, fixada à parede sem nivelamento. Foi solicitado aos policiais que 

ficassem descalços, em posição ereta, braços pendentes com as mãos espalmadas 

sobre as coxas, os calcanhares unidos, joelhos e tornozelos em contato, glúteos e 
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ombros em contato com a parede e inspiração profunda. A medida foi verificada com 

auxílio de um esquadro. 

§ Circunferência da cintura: Foi realizada com auxílio de fita métrica 

inelástica, circundando a cintura no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, no 

momento da expiração.  

§ Gordura corporal: Foi analisada mediante o método de bioimpedância 

elétrica (BIA) com aparelho freqüência de 50 kHz (Bodystat® modelo 1500 tetrapolar). Os 

eletrodos foram colocados no pé e mão direita. As seguintes recomendações foram 

dadas antes da realização do procedimento: 

- jejum hídrico e sólido nas 4 horas que antecedem o teste; 

- hidratação no dia anterior; 

- não praticar atividade física moderada ou intensa nas 12 horas que antecedem 

o teste; 

- não consumir bebidas alcoólicas 48 horas antes do teste; 

- esvaziar a bexiga antes de realizar o teste. 

 

 

3.3.3. Critérios de classificação do estado nutricional 

 

O diagnóstico do estado nutricional foi realizado por meio do IMC, calculado a 

partir do peso corporal (kg) e da estatura (m2), de acordo com o proposto pela 

Organização Mundial da Saúde25: 

- 17 a 18,4 Kg/m2 desnutrição; 

- 18,5 a 24,9 Kg/m2 eutrofia; 

- 25 a 29,9 Kg/m2 sobrepeso; 

- >30 Kg/m2 obesidade. 
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Para avaliação da circunferência da cintura, utilizou-se a classificação proposta 

pelo NCEP-ATPIII41, que considera para homens valores >102 cm como risco elevado de 

complicações metabólicas associadas à obesidade. 

A classificação da porcentagem de gordura corporal seguiu o critério proposto 

por LOHMAN et al64, descrito abaixo no quadro 3: 

 

Quadro 3 - Valores de referências de gordura corporal para homens sedentários e 
ou praticantes de atividade física leve: 

 
Classificação Gordura corporal (%) 
Risco de doenças e desordens associadas à desnutrição < 5 
Abaixo da média 5,1 – 14 
Média 15 
Acima da média 16 – 24,9 
Risco de doenças associadas à obesidade > 25 
 

 

3.3.4. Exames bioquímicos 

 

Foram avaliados os seguintes exames bioquímicos, após jejum de 12h: glicemia 

em jejum, triacilgliceróis, colesterol total, LDL-colesterol e HDL-colesterol, pelo laboratório 

de análises clínicas Unilabor® da cidade de Cascavel, conveniado com o 6º BPM.  

As dosagens sangüíneas de glicose, colesterol total, HDL-colesterol e 

triacilgliceróis foram realizadas pelo método enzimático automatizado. A fração do LDL 

colesterol foi obtida utilizando-se a equação de Friedewald94: LDLc = (CT – HDLc + 

TG/5). Quando os triacilgliceróis estavam acima de 400 mg/dL, esse dado ficou ausente. 

A classificação dos valores de glicemia em jejum, triacilgliceróis, colesterol total e frações 

seguiram as propostas pelo NCEP-ATPIII42: glicemia >110 mg/dL, triacilgliceróis > 150 

mg/dL, colesterol total > 200 mg/dL, HDL-colesterol para homens < 40 mg/dL e LDL-

colesterol < 160 mg/dL. 
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3.3.5. Medida da pressão arterial 

 

A medida da pressão arterial foi realizada conforme as orientações preconizadas 

pela IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial95 descritas a seguir: 

- certificou-se de que o paciente não estava com a bexiga cheia; praticou 

exercícios físicos; ingeriu bebida alcoólica, café, alimentos ou fumou até 30 minutos antes 

da medição. Manteve pernas descruzadas e braço na altura do coração; 

- deixou-se o paciente descansar por 5 a 10 minutos; 

- usou-se manguito de tamanho adequado (bolsa de borracha com largura = 

40% e comprimento = 80% da circunferência do braço); 

- palpou-se o pulso radial e inflar até seu desaparecimento para estimar a 

pressão arterial sistólica palpatória; 

 - desinflou-se o manguito; 

- posicionou-se a campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial; 

- inflou-se rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg do nível estimado da 

pressão sistólica. Desinflou-se lentamente; 

- determinou-se a sistólica no aparecimento dos sons e a diastólica no 

desaparecimento dos sons. Não se arredondaram os valores para dígitos terminados em 

zero ou cinco. 

A medida da pressão arterial foi realizada por um técnico de enfermagem, sendo 

repetida em três momentos distintos. Quando a pressão sistólica foi >130 mmHg e/ou a 

diastólica >85 mmHg em dois dos três momentos avaliados, considerou-se o PM 

hipertenso41. 

 

3.3.6. Avaliação dos hábitos de vida 

 

Foi aplicado um questionário individual, contendo dados pessoais do policial 

como gênero, idade, tempo de trabalho na corporação; uso de medicamentos; tipo, 
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freqüência e tempo de realização de atividade física; consumo de álcool e tabagismo; 

hábitos alimentares e antecedentes familiares (Anexo 2). 

 

 

3.3.7. Diagnóstico da síndrome metabólica 

 

O policial apresentou diagnóstico de SM quando apresentou três ou mais fatores 

alterados, de acordo com a proposta da I DBSM descritas no quadro 4:  

 

Quadro 4 – Componentes da Síndrome Metabólica de acordo com a I DBSM, para 
homens: 

 
Obesidade abdominal por meio de circunferência da cintura                                             > 102 cm 
Triglicerídeos 
Ou uso de hipolipemiantes 

≥ 150 mg/dL 

HDL Colesterol < 40 mg/dL 
Pressão arterial  
Ou uso de anti-hipertensivos. 

≥ 130 mmHg e/ ou ≥ 85 
mmHg 

Glicemia de jejum 
A presença de diabetes melito não exclui o diagnóstico de SM 

≥ 110 mg/dL 

 

 

3.4. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa e extensão “Programa de Educação em Nutrição: 

acompanhamento de militares do Exército e da Polícia do oeste do Paraná” foi 

devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, em 2005, sob número 016896/2005 (Anexo 3). 

Este estudo (parte do projeto maior) foi aprovado pelos CEP da FAG e da UNIFESP, sob 

os números445/2007 e 0850/2007, respectivamente (Anexo 4,5). 

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Anexo 1) e receberam todas as informações necessárias para a participação no mesmo. 
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Os resultados obtidos durante este estudo foram mantidos em sigilo. Estas 

informações somente serão divulgadas para fins de publicação científica, e os dados 

pessoais de todos os participantes foram devidamente preservados. 

 

 

3.5. BANCO DE DADOS 

 

Para elaboração do banco de dados foi utilizado o programa Excel. Os 

questionários foram codificados e checados quanto à sua consistência interna, antes de 

serem digitados. Estiveram envolvidas nessa tarefa apenas duas pessoas. Os dados 

foram transcritos no banco de dados com dupla digitação e posterior validação, visando à 

correção de erros. Foram utilizados os seguintes programas para análise dos dados: Epi-

InfoTM, Statistica da Stat Soft® e SPSS®. 
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4. RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO 

 

 

4.1. HISTÓRICO E CONCEPÇÃO DO ESTUDO 

 

Esta tese consiste em análise de parte dos dados do projeto de pesquisa e 

extensão “Programa de educação em nutrição: acompanhamento de militares do Exército 

e da Polícia do oeste do Paraná”, apoiado pelo Curso de Nutrição da Faculdade Assis 

Gurgacz (FAG), nos anos de 2005 a 2006. 

Este projeto foi desenvolvido no 6º BPM, responsável pelo policiamento de 24 

municípios do oeste do Paraná, que abrange uma área de 12.499 Km² com 473.798 

habitantes, cuja sede é em Cascavel. É dividido em quatro Companhias: Cascavel, 

Corbélia, Quedas do Iguaçu e Matelândia.  

Devido a algumas dificuldades para continuação do projeto no exército e a 

problemática apresentada nos policiais terem maior relevância, as análises desta tese se 

constituíram na avaliação dos dados dos PM. 

Em levantamento preliminar do estado nutricional através do indicador IMC, de 

284 PM no segundo semestre de 2005, nosso grupo de pesquisa encontrou desnutrição 

em apenas 1,1% dos policiais e 40,5% se encontravam em estado de eutrofia, no 

entanto, 39,4% estavam sobrepesos e 19% obesos, significando que 58,4% do total 

avaliado apresentaram excesso de peso.  

Analisando os boletins de ocorrência da causa-morte de 309 PM nos anos de 

2003-2004, observou-se baixo índice de mortes por acidente de trabalho (12,3%), quer 

por armas de fogo, arma branca ou acidentes de carro em serviço, comparado à grande 

parte das mortes (26,5%) devido às doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, 

conforme dados na Tabela 4.    
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Tabela 4 - Causa-morte de Policiais Militares do 6° Batalhão da polícia militar da 
região oeste do Paraná, 2005. 

 
Causa-morte n° % 
Doenças Cardiovasculares e Cerebrovasculares 82 26,5 
Doenças Respiratórias 66 21,4 
Câncer 39 12,6 
Acidente de Trabalho 38 12,3 
Insuficiência Renal 30 9,7 
Diabetes Melito 15 4,9 
Septicemia 16 5,2 
Falência Múltipla dos Órgãos 16 5,2 
Cirrose 4 1,3 
Outros 3 1,0 
Total 309 100% 

Fonte: Boletins de ocorrência da Polícia Militar do Paraná de 2003 e 2004. 
 

Esses fatores, somados à observação da alta oferta de carboidratos e gorduras 

saturadas, principalmente de banha de porco, no cardápio institucional oferecido no 

Rancho1, geraram a necessidade de uma análise mais aprofundada dessa população 

para posterior intervenção nutricional.  

Os dados preliminares fizeram com que o comando do 6º BPM se sensibilizasse 

e “abraçasse” este projeto com seriedade e empenho. Assim, iniciou-se este árduo 

trabalho que envolveu avaliação antropométrica, alimentar e perfil metabólico dos PM 

com sequente intervenção nutricional. Para tal, o grupo propôs mudanças no cardápio 

institucional, além do trabalho de educação nutricional após coletados e analisados todos 

os dados. 

Devido ao vasto número de dados colhidos, deste projeto foi gerada a 

dissertação de mestrado da docente Elis Carolina de Souza Fatel, além desta tese de 

doutorado. Este projeto teve a coordenação clínica da pesquisadora Dra Jane Bandeira 

Dichi, docente do Departamento de Clínica Médica do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), que foi orientadora da Elis Carolina de Souza 

Fatel e co-orientadora desta tese. 

  

 
                                            
1 Rancho: Nome popular dado à Unidade de Alimentação dentro de Serviços Militares. 
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4.2. EQUIPE DE TRABALHO 

 

Este trabalho foi realizado com autorização do Comandante do 6º BPM no ano 

de 2005, Tenente Coronel Nelson João Casarolli e o subcomandante Major Celso Luis 

Borges, atual comandante do batalhão; idealizadores do projeto. O Cabo José Gilberto 

Viana Bones foi o policial designado a nos acompanhar em todo o processo de coleta de 

dados em campo. 

Foram responsáveis pela concepção, desenvolvimento e finalização deste 

projeto, as nutricionistas e docentes do curso de Nutrição da FAG durante a sua vigência: 

Ana Flávia de Oliveira (doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição da 

UNIFESP) e Elis Carolina de Souza Fatel (mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Medicina e Ciências da Saúde da UEL). 

Também participou como coordenadora clínica deste projeto e co-orientadora 

desta tese a Dra. Jane Bandeira Dichi, médica, Doutora em Nutrição, docente do 

Departamento de Clínica Médica do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Estadual de Londrina. 

Finalmente, foram ainda responsáveis pela coleta de dados, as nutricionistas 

Silvana Zagabria da Silva, Raquel Dícalo (nutricionista e técnica de enfermagem) e 

Daniela Simonetti, pós-graduandas dos cursos de especialização de Nutrição Clínica da 

FAG e Nutrição e Metabolismo na Prática Clínica da UEL, além do auxílio dos seguintes 

estagiários, acadêmicos do Curso de Nutrição da FAG: Greicy, Cristina, Ana Paula, 

Juliane Karina, Juliane Jacques, Heloísa, Aline (in memorian), Zulmira, Antônio, Viviane, 

Paula, Maria, Juliana, Sabrina, Mari Luci, Sheila, Valdines, Denise, Veridiane, Cristiane, 

Karla, Andressa, Silvani e Patrícia. 
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4.3. SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

No final de 2005, foi realizado levantamento do número total de policiais do 6º 

BPM, que constava de 358 policiais na ativa, distribuídos nas seguintes cidades: 

Cascavel (sede e 4º companhia de rádio patrulha), Corbélia (1º companhia), Quedas do 

Iguaçu (2º companhia), Matelândia (3º companhia), Capitão Leônidas Marques 

(destacamento2) e Catanduvas (destacamento). 

A Figura 1 mostra a sede em Cascavel e as companhias nas cidades de 

Corbélia e Quedas do Iguaçu, respectivamente (da esquerda para direita). 

 

Figura 1 – Sede (Cascavel), 1º companhia (Corbélia) e 2º companhia (Quedas do Iguaçu). 

 

A cidade de Cascavel está situada na região oeste do Paraná. Na Figura 2, pode-

se verificar sua localização no Paraná. 

 

Figura 2 – Região oeste do Paraná, Paraná, Brasil. 

                                            
2 Força militar que faz serviço fora da localidade em que tem assento o corpo a que pertence. 
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Do contingente total, 280 (78,2%) policiais realizaram avaliação completa e 

foram incluídos neste estudo. Foram excluídos: 

ü 23 (6,4%) policiais do gênero feminino, que, embora tenham sido 

avaliadas, não estavam dentro dos critérios de inclusão; 

ü três (0,8%) policiais que se recusaram a participar; 

ü três (0,8%) policiais que não estavam de jejum no momento do exame 

bioquímico e não retornaram nos seguintes dias previamente agendados 

para coleta de sangue; 

ü três (0,8%) policiais que se encontravam alcoolizados no dia da coleta de 

sangue; 

ü 46 (12,8%) policiais que não compareceram na data previamente 

agendada para realizar os exames de sangue, nem nas datas seguintes 

reagendadas. 

A tabela 5 apresenta o contingente total de policiais nas cidades pertencentes ao 

6º BPM, o total avaliado em cada cidade, as perdas por cidade e o percentual avaliado 

por cidade comparada ao total de PM.  

 

Tabela 5 – Contingente total de Policiais Militares (PM) e número e percentual de 
avaliados por cidade pertencente ao 6º Batalhão de Polícia Militar do Paraná, 2006. 

Cidades 
Total de PM 
nas cidades 

Total de PM avaliado 
 

Perdas por 
cidade 

n n % n % 
Cascavel  212 160 57,2 52 66,7 
Capitão Leônidas Marques 32 21 7,5 11 14,1 
Matelândia 31 21 7,5 10 12,8 
Quedas do Iguaçu 29 24 8,6 5 6,4 
Corbélia 29 29 10,3 0 0 
Catanduvas 25 25 8,9 0 0 
Total 358 280 100 78 100 

 

Observa-se que Cascavel, cidade com maior número de policiais, foi a que mais 

contribuiu com a amostra, visto que é a maior cidade do oeste do Paraná. No entanto, foi 

também aquela que apresentou maior número de perdas durante a coleta. 
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4.4. INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

O questionário aplicado (Anexo 2) foi desenvolvido pela equipe do projeto. Foi feita 

uma ficha inicial e realizado um pré-teste para verificação de sua aplicabilidade. Após 

esse procedimento, fizeram-se as adaptações necessárias. O mesmo foi constituído de: 

ü um cabeçalho com a identificação do PM, idade, tempo e tipo de trabalho 

desenvolvido na corporação; 

ü uma tabela organizada para os dados antropométricos e uma para as três 

medidas de pressão arterial; 

ü dados sobre consumo de bebida alcoólica, uso de cigarro e atividade física, 

seguindo dos antecedentes pessoais e familiares; 

ü dados sobre os hábitos alimentares, freqüência alimentar e espaço para 

realização dos recordatórios de 24 horas, seguidos de um dia alimentar 

habitual. 

 

 

4.5. TREINAMENTO DA EQUIPE DE TRABALHO 

 

Toda a equipe do projeto, composta por nutricionistas, acadêmicos de nutrição e 

técnico de enfermagem, participou de treinamento prévio com a finalidade de minimizar 

as variações intrapesquisadores e interpesquisadores.  

Esse processo incluiu medidas de peso, estatura, pressão arterial, uso da 

bioimpedância, realização das circunferências e forma de preenchimento do questionário 

geral. As nutricionistas e estagiários de nutrição foram treinados para padronização da 

técnica de aplicação do recordatório alimentar de 24 horas e também para 

desenvolverem senso de respeito e formas de tratamento com os PM. 
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No processo de devolutiva dos resultados, os alunos foram treinados quanto à 

interpretação dos exames bioquímicos e orientação alimentar aos PM. Essas orientações 

foram supervisionadas pelos docentes e pelas nutricionistas integrantes do projeto. 

 

 

4.6. TRABALHO DE CAMPO 

 

As coletas foram realizadas no próprio local de trabalho dos policiais. Os PM de 

Cascavel foram avaliados na sede e os demais em suas respectivas cidades, nas 

companhias e destacamentos. As coletas foram realizadas sempre no período da manhã, 

as terças, quartas e quintas-feiras, sendo previamente agendadas e organizadas pelo 

policial responsável no acompanhamento do projeto, convocando em torno de 20 PM por 

dia.  

Os deslocamentos da equipe para as demais companhias e destacamentos 

foram realizados com motorista e carro da corporação e seguiu exatamente as mesmas 

padronizações de avaliação da sede (Cascavel). 

Em cada turno de coleta, sempre havia a presença de uma das docentes 

responsáveis pelo projeto, uma nutricionista, três a cinco estagiários de nutrição e a 

técnica de enfermagem. Na fase da coleta de sangue, incluiu-se na equipe a técnica de 

enfermagem do laboratório responsável pelos exames bioquímicos. 

    Entre as dificuldades encontradas para a realização deste projeto, destacam-se 

o deslocamento da equipe para as demais companhias e destacamentos, a falta de 

paciência dos policiais em responder os inquéritos alimentares, os diversos retornos da 

equipe para a realização da coleta devido ao não-comparecimento dos policiais nos 

horários pré-agendados para avaliação e, por fim, a coordenação e supervisão de 24 

acadêmicos, estagiários voluntários do projeto. 
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O trabalho de campo foi dividido em quatro fases, descritas a seguir: 

 

4.6.1. Fase 1 

 

Dezembro de 2005:  

ü levantamento do contingente total do 6º BPM, totalizando 358 policiais, 

aprovação do comando para realização do projeto e contato com o 

laboratório conveniado da corporação para realização dos exames 

bioquímicos; 

ü reuniões com os PM para orientação sobre o projeto. 

 

 

4.6.2. Fase 2 

 

Primeiro quadrimestre de 2006:  

ü apresentação individual do projeto aos PM e assinatura do termo de 

consentimento livre esclarecido; 

ü levantamento dos dados pessoais e realização de um recordatório 

alimentar de 24 horas; 

ü avaliação da pressão arterial e avaliação antropométrica que incluiu 

peso, altura e circunferência da cintura; 

ü orientação por escrito sobre o preparo para bioimpedância e exame de 

sangue para o próximo encontro; 

ü total de avaliações inicial: 358 (100% do contingente). 
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4.6.3. Fase 3 

 

Segundo quadrimestre de 2006:  

ü reavaliação do peso para realização da bioimpedância; 

ü coleta de sangue para realização dos exames bioquímicos; 

ü coleta de mais um recordatório alimentar de 24 horas; 

ü nova avaliação da pressão arterial;  

ü total de avaliações: 280 (78,2% do contingente). 

 

4.6.4. Fase 4 

 

Terceiro quadrimestre de 2006:  

ü realização do último recordatório alimentar de 24 horas; 

ü nova avaliação da pressão arterial; 

ü entrega dos resultados dos exames bioquímicos; 

ü orientação alimentar de acordo com as alterações encontradas; 

ü orientações para o excesso de peso e hipertensão arterial, se presentes; 

ü encaminhamento para acompanhamento médico e nutricional. 
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6. ARTIGO 1 

 

 

NUTRIÇÃO E SÍNDROME METABÓLICA EM POLICIAIS MILITARES DO OESTE DO 

PARANÁ 

 

Resumo 
 
Introdução: A síndrome metabólica (SM) é um transtorno complexo que associa fatores 
de risco cardiovasculares bem estabelecidos. A ingestão alimentar tem sido associada a 
SM, no entanto, o papel da dieta em sua gênese não é bem compreendido. 
Objetivo: Verificar a prevalência de SM e seus componentes relacionando-os à ingestão 
alimentar em Policiais Militares da região oeste do Paraná. 
Métodos: Foi analisada a circunferência da cintura, a pressão arterial, a glicemia em 
jejum, o triacilgliceróis, o HDL-colesterol e a ingestão alimentar de 280 Policiais Militares, 
do gênero masculino, de 21 a 50 anos, do oeste do Paraná. A SM e seus componentes 
seguiram os critérios do NCEP-ATPIII adaptados pela IDBSM. Utilizou-se de três 
recordatórios alimentar de 24h para análise da ingestão dos carboidratos, proteínas, 
gorduras, fibras, vitaminas A, C, E, D, B12, B9 e cálcio. Comparou-se a média da 
ingestão de nutrientes entre os policiais com e sem SM e seus componentes.  
Resultados: Encontraram-se 69 (24,6%) casos de SM. Dentre os componentes da SM, 
os mais prevalentes foram a hipertrigliceridemia, HDL-colesterol baixo e hipertensão 
arterial. Houve alta prevalência de inadequação dos micronutrientes analisados. Policiais 
com circunferência da cintura aumentada ingerem mais energia (p<0,001), carboidratos 
(p=0,02), fibras (p=0,04), proteínas (p=0,002) e gorduras totais (<0,01). Policiais com SM 
apresentaram maior ingestão energética (p=0,03). A ingestão média de vitamina D foi 
menor nos grupos: circunferência da cintura aumentada (p<0,05), hipertrigliceridemia 
(p<0,05), hipertensão arterial (p=0,04) e presença de SM (p<0,05). 
Conclusão: Os policiais militares apresentaram ingestão deficiente dos micronutrientes 
estudados. Apesar da limitação do corte transversal do presente estudo, os resultados 
sugerem que a SM nesta população pode estar relacionada com ingestão excessiva de 
energia e baixa ingestão de vitamina D. É necessária maior atenção ao estado de saúde 
e ingestão alimentar desta população avaliada, que é responsável pela segurança da 
população brasileira. 
 
Palavras-chaves: Síndrome Metabólica. Consumo de alimentos. Antioxidantes. Policiais. 
Militares. 
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NUTRITION AND METABOLIC SYNDROME IN MILITARY POLICE OFFICERS IN 

WESTERN REGION OF PARANÁ 

 

 
Abstract  
 
Introduction: The metabolic syndrome (MetSyn) is a complex disorder that is related to 
well-established cardiovascular risk factors. The food intake has been associated with 
MetSyn, however, the role of diet in its origin is not well understood. 
Objective: To investigate the prevalence of MetSyn and its components relating them to 
the food intake of the Military Police Officers in the Western region of Paraná. 
Methods: We analyzed the waist circumference, blood pressure, fasting glucose, 
triglycerides, high-density lipoprotein (HDL) cholesterol and dietary intake of 280 military 
police officers, male, 21 to 50 years in Western Paraná. MetSyn and its components were 
defined by NCEP-ATPIII adapted by IDBSM. We used three 24-hour food recalls for 
analysis of intake of carbohydrates, proteins, fats, fiber, vitamins A, C, E, D, B12, B9, and 
calcium. We compared the nutrient intake average between officers with and without 
MetSyn and its components. 
Results: We found 69 (24.6%) cases of MetSyn. Among the components of MetSyn, the 
most prevalent ones were hypertriglyceridemia, low HDL-cholesterol and hypertension. 
There was a high prevalence of inadequacy in the analyzed micronutrient. Police officers 
with increased waist circumference eat more energy (p <0.001), carbohydrate (p = 0.02), 
fibers (p = 0.04), protein (p = 0.002) and total fat (<0.01). Police officers with MetSyn 
showed higher energy intake (p = 0.03). The intake average of vitamin D was lower in the 
groups: increased waist circumference (p <0.05), hypertriglyceridemia (p <0.05), 
hypertension (p = 0.04) and presence of MetSyn (p <0, 05). 
Conclusion: The military police officers had a poor intake of micronutrients. Despite the 
limitations of this cross-sectional study, the results suggest that MetSyn in this population 
can be related to excessive intake of energy and low intake of vitamin D. More attention 
should be paid to the health conditions and dietary intake of this studied population, who 
is responsible for providing security service for the Brazilian people. 
 
 
Key words: Metabolic Syndrome. Food Consumption. Antioxidants. Police. Military 
Personnel. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a Polícia Militar é responsável pela segurança pública e integra o 

Sistema de Segurança Pública e Defesa Social brasileiro. O ritmo de trabalho dos PM e 

sua responsabilidade perante a sociedade, pode levá-los a situações de estresse que, 

em conjunto com  a alimentação desbalanceada, a irregularidade da rotina de sono e a 

inatividade física, favorecem o aumento do peso corporal ao longo dos anos de trabalho 

e, consequentemente, o desenvolvimento de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares.  

Em todas as regiões brasileiras, as doenças cardiovasculares (DCV) contribuem 

significativamente, como grupo causal, para a taxa de mortalidade. Além disso, 

constituem em principais causas de permanência hospitalar prolongada e são 

responsáveis pela principal alocação de recursos públicos em hospitalizações no Brasil1.  

A síndrome metabólica (SM) é um transtorno complexo que associa fatores de 

risco cardiovasculares bem estabelecidos, como hipertensão arterial, dislipidemia, 

obesidade abdominal e resistência à insulina2. Além desses fatores, o estado pró-

trombótico e pró-inflamatório também são colocados como fatores de risco e, em 

conjunto, aumentam o risco de DCV3  e diabetes tipo 24. 

Estudos epidemiológicos sugerem que o estilo de vida, como dieta rica em 

energia, gorduras saturadas, colesterol e sódio, bem como consumo de bebida alcoólica, 

tabagismo e sedentarismo constituem-se em fatores de risco para DCV5. A ingestão 

alimentar tem sido associada a cada um dos componentes da SM, no entanto, o papel da 

dieta em sua gênese não é bem compreendido6. Este estudo teve como principal objetivo 

verificar a prevalência de SM e seus componentes relacionando-os à ingestão alimentar 

em Policiais Militares da região oeste do Paraná 
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MÉTODOS 

 

Amostra 

Foram analisados a circunferência da cintura, a pressão arterial, o perfil 

metabólico e a ingestão alimentar de 280 Policiais Militares, do gênero masculino, com 21 

a 50 anos e tempo mínimo de 2 anos de trabalho, pertencentes ao 6º Batalhão da Polícia 

Militar (BPM) do Paraná, localizado na região oeste do estado, responsável pelo 

policiamento de 24 municípios do oeste do Estado. O contingente em 2006 era de 358 

policiais, deste total, 280 (78,2%) policiais realizaram avaliação completa e foram 

incluídos neste estudo. Foram excluídos: 23 (6,4%) policiais do gênero feminino, que, 

embora tenham sido avaliadas, não estavam dentro dos critérios de inclusão; três (0,8%) 

policiais que se recusaram a participar e 52 (14,6%) policiais que não compareceram na 

data previamente agendada para realizar os exames de sangue, nem nas datas 

seguintes reagendadas. 

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, da Faculdade Assis Gurgacz e da 

Universidade Federal de São Paulo. 

 

Perfil Metabólico 

A circunferência da cintura foi medida com auxílio de fita métrica inelástica, 

circundando a cintura no ponto médio entre o rebordo costal e a crista ilíaca, no momento 

da expiração. A glicemia em jejum, triacilglicerol e HDL-colesterol foram coletados após 

os indivíduos permanecerem em jejum de 12 horas e analisados pelo método enzimático 

automatizado. A medida da pressão arterial foi realizada conforme orientação da IV 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial7, sendo repetida em três momentos 

distintos.  
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Os critérios para avaliação da circunferência da cintura, glicemia, triacilglicerol, 

HDL-colesterol e pressão arterial seguiram os propostos pela I Diretriz Brasileira de 

Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica (IDBSM)8, que utiliza proposta 

adaptada do NCEP-ATPIII9: CA >102 cm (homens), triacilglicerol >150 mg/dL (ou uso de 

hipolipemiantes), HDL-colesterol <40 mg/dL, pressão arterial ≥130mmHg e/ou ≥85 mmHg 

(em pelo menos dois dos três momentos avaliados) ou uso de anti-hipertensivos e 

glicemia em jejum >110mg/dL (a presença de diabetes melito não excluiu o diagnóstico 

de SM). O diagnóstico de SM foi confirmado quando o policial apresentou três ou mais 

desses componentes com alteração. 

 

Consumo alimentar 

A avaliação da ingestão alimentar dos policiais foi realizada por meio do 

recordatório alimentar de 24 horas. Esse inquérito obteve informações sobre os alimentos 

ingeridos durante o período de 24h que antecederam a entrevista. As informações foram 

obtidas em medidas caseiras com auxílio de um registro fotográfico. O recordatório foi 

aplicado em três momentos distintos, um em cada quadrimestre do ano de 2006, 

coletados nas terças, quartas e quintas-feiras, evitando-se, portanto, finais de semana, 

dias posteriores aos finais de semana e feriados.  

O cálculo nutricional das dietas foi realizado com o auxílio do Programa Dietwin 

Profissional. Foram analisados dados da ingestão energética total, carboidratos, fibras, 

proteína, lipídeos (totais, monoinsaturados, poliinsaturados e saturados), colesterol 

dietético, cálcio e as seguintes vitaminas: retinol (A), ácido ascórbico (C), tocoferol (E), 

cianobalamina (B12) e ácido fólico (B9) e colecalciferol (D). 

Com o objetivo de minimizar erros quanto aos dados de ingestão alimentar, foi 

avaliada a presença de sub-relato10. Esse dado foi medido pela relação entre a ingestão 

energética (média dos três recordatórios de 24h) e o gasto energético basal, calculado a 

partir da equação proposta pelo Food and Nutrition Board do Institute of Medicine (Dietary 

Reference Intakes – DRI) para homens adultos11, considerando o menor nível de 
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atividade física, devido à característica sedentária dos policiais estudados. Dessa forma, 

dos 280 PM avaliados, 227 (81,1%) tiveram seus inquéritos validados. 

Para análise dos macronutrientes e ingestão energética, foi considerada a média 

dos três dias relatados. Os resultados dos macronutrientes foram confrontados com os 

propostos pela faixa de distribuição aceitável preconizada pelo Food and Nutrition Board 

do Institute of Medicine12 para carboidrato, fibra, proteína e gordura total. Na avaliação da 

ingestão de micronutrientes, também se utilizaram as recomendações (DRI) propostas 

pelo Food and Nutrition Board do Institute of Medicine11,13,14,15,16. 

Além do inquérito alimentar, o policial preencheu um questionário quanto aos 

hábitos alimentares, uso de medicamentos e histórico familiar de doenças 

cardiovasculares. 

 

Análise estatística 

Calculou-se a prevalência de inadequação das vitaminas: retinol (A), tocoferol 

(E), ácido ascórbico (C), cianocobalamina (B12) e ácido fólico (B9), por meio da 

Estimated Average Requeriment (EAR) como ponto de corte16, adotando-se a 

metodologia proposta por Slater et al.17. Devido à assimetria da distribuição da ingestão 

habitual, realizou-se a transformação logarítmica para análise da prevalência de 

inadequação. Também se avaliou a ingestão de colecalciferol (vitamina D) e cálcio, mas 

como não há EAR para esses nutrientes, a ingestão foi analisada de acordo com o valor 

da Adequate Intake (AI)13. 

Utilizou-se estatística descritiva para apresentação dos dados coletados. Para 

comparações entre a ingestão média de nutrientes e componentes da SM utilizou-se o 

teste t de Student para os dados com distribuição normal e teste de Mann-Witney para os 

dados que não apresentaram distribuição normal. As análises estatísticas foram 

realizadas com o auxílio dos programas Epi InfoTM e Statistica da Stat Soft®. Adotou-se o 

nível de significância estatística de 5% (p<0,05). 
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RESULTADOS 

 

A idade média dos policiais avaliados foi de 35,9 ±6,1 anos. Do total avaliado, 62 

(22,1%) desenvolviam atividade administrativa, dentro do Batalhão, e 218 (77,9%) faziam 

parte do operacional, que envolve o trabalho na rua. O tempo médio de trabalho na 

corporação era de 14,4 ±6,6 anos. 

Nas escalas de plantão, os policiais realizavam ao menos uma refeição no 

Batalhão. No entanto, quando indagados quanto ao local onde realizavam a maior parte 

das refeições, 160 (74,4%) policiais relataram ser em casa, seguidos de 35 (16,3%) que 

realizavam no Batalhão e 20 (9,3%) fora de casa. A banha de porco era a gordura 

utilizada para o preparo da refeição na casa de 43 (21,2%) policiais, sendo que os 

demais relataram o uso de óleo de soja para esse fim. Azeite de oliva no tempero da 

salada foi relatado por 32 (11,2%) policiais. 

Quanto ao histórico familiar de doenças cardiovasculares em parentes de 

primeiro grau, 120 (42,8%) relataram haver casos de hipertensão arterial na família, 90 

(32,1%) de hipertrigliceridemia e 71 (25,4%) de diabetes melito. Quanto ao uso de 

medicamentos 17 (6,1%) relataram fazer uso de anti-hipertensivo, dois (0,8%) de 

antilipêmico e um (0,4%) de hipoglicemiante. Três (1,1%) policiais relataram ser 

diabéticos e 46 (16,4%) hipertensos. 

Observa-se na tabela 1, baixo percentual de policiais com aumento da 

circunferência da cintura (13,6%) e alteração na glicemia de jejum (3,2%). No entanto, 

encontrou-se alta prevalência de dislipidemia, ressaltando o alto percentual de HDL-

colesterol baixo. A pressão arterial alterada em dois dos três momentos avaliados 

também chamou atenção, pois 135 (48,2%) policiais apresentaram pressão aumentada 

em turno de trabalho, sendo que apenas 46 (16,4%) relataram ser hipertenso, e desses, 

apenas 17 (6,1%) faziam tratamento médico regular. Dois (0,8%) policiais foram 

diagnosticados diabéticos. Todos policiais com diagnóstico de obesidade, alterações no 
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perfil metabólico e/ou hipertensão arterial foram encaminhados para tratamento médico e 

acompanhamento nutricional. 

A SM esteve presente em 69 (24,6%) dos 280 policiais avaliados. Inadequações 

das variáveis que compõem a síndrome metabólica foram observadas em: 65/69 (94,2%) 

no que concerne à hipertrigliceridemia; 64/69 (92,8%) em relação ao baixo HDL-

colesterol; 63/69 (91,3%) com hipertensão arterial; 31/69 (44,9%) com aumento da 

circunferência da cintura e 7/69 (10,1%) na hiperglicemia (figura 1). 

Foram diagnosticados 53 (18,9%) casos de sub-relato de ingestão alimentar.  

Esses inquéritos foram descartados da análise dos dados de ingestão de nutrientes. A 

ingestão energética média dos 227 policiais com inquéritos validados foi de 

3086,3±551,1Kcal, com mediana de 2953, mínimo de 1752 e máximo de 5457 Kcal. 

Observa-se na tabela 2, que a maioria dos policiais apresentou ingestão média 

do percentual de carboidratos e proteínas em relação ao total de energia consumida 

dentro dos limites aceitáveis de distribuição. Não se observaram diferenças entre a 

distribuição energética dos macronutrientes nos policiais com e sem SM. 

A inadequação do consumo de fibras também foi bastante alta. Apenas 32 

(11,5%) policiais ingerem média de fibras igual ou acima de 38g/dia. A média de ingestão 

de fibras foi de 30,5±6,9g/dia. No grupo de policiais com SM, apenas 9 (18%) ingerem 

valores iguais ou acima da recomendação de fibras e no grupo de policiais sem SM, 23 

(13%) atingem essa recomendação. 

Na avaliação da prevalência de inadequação do consumo de vitaminas (tabela 

3), chama atenção o fato de que apenas a cianocobalamina (B12) apresentou uma baixa 

prevalência de inadequação (5,6%) no grupo avaliado. O ácido fólico apresentou alta 

prevalência de inadequação (99,7%), bem como as vitaminas A (75,1%), E (58,4%) e C 

(69,2%) apresentaram valores próximos de inadequação de ingestão alimentar, diferindo 

pouco entre o grupo com e sem SM.  

Não foi possível estimar a prevalência de inadequação do consumo de vitamina 

D e cálcio, devido ao fato desses nutrientes não possuírem EAR. Confrontando os dados 



Artigo 1  56 
 

de ingestão média da vitamina D e cálcio com a AI, apenas 16 (5,8%) policiais ingerem 

>5mcg de vitamina D e 26 (9,4%) >1000mg de cálcio, demonstrando que, possivelmente, 

o consumo desses nutrientes seja inadequado. 

Analisando os dados do consumo de micronutrientes entre o grupo de policiais 

com e sem SM, observou-se que a ingestão foi bastante similar, demonstrando que, de 

maneira geral, todo o grupo possuía hábitos alimentares deficientes nos micronutrientes 

estudados. 

As tabelas 4 e 5 mostram a distribuição da ingestão média dos macro e 

micronutrientes de acordo com os componentes associados à SM e com aqueles que 

apresentavam o diagnóstico de SM. Devido a hiperglicemia em jejum ter ocorrido em 

apenas 7 (10,1%) policias, não foi realizada a comparação entre ingestão alimentar e 

este fator de risco cardiovascular. 

Quanto à ingestão energética e de macronutrientes (tabela 4), observou-se que 

os policiais com aumento da circunferência da cintura ingerem mais: energia (p<0,001), 

carboidrato (p=0,02), fibra (p=0,04), proteína (p=0,002), gordura total (p<0,01) e mais 

gordura poliinsaturada (p=0,03) comparados àqueles com circunferência da cintura 

adequada. Policiais com baixo HDL-colesterol ingerem mais fibras (p=0,01). No conjunto 

dos fatores, aqueles com SM ingerem mais energia comparados àqueles que não 

possuem esse quadro (p=0,03). Não se encontrou relação entre triacilgliceróis e ingestão 

energética e de macronutrientes. 

Analisando a ingestão de vitaminas (tabela 5) e cálcio, observou-se menor 

ingestão de vitamina D nos policiais com circunferência da cintura aumentada (p<0,05), 

hipertrigliceridemia (p<0,05), hipertensão arterial (p<0,04) e o quadro de SM (p<0,05) 

comparados àqueles que não fazem parte do grupo que possuem esses fatores de risco; 

maior ingestão de B12 por aqueles com baixo HDL-colesterol e presença de SM e maior 

ingestão de ácido fólico por aqueles com baixo HDL-colesterol.  
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DISCUSSÃO 

 

O percentual de SM nos policiais avaliados foi de 24,6%. Diversos estudos 

brasileiros que utilizaram os critérios propostos pelo NCEP-ATPIII mostraram prevalência 

entre 7,7% a 35,5% de SM em adultos, dados que diferiram muito em relação à 

localização geográfica e condição socioeconômica avaliada18-24. No entanto, não existe 

um levantamento nacional da prevalência de SM no Brasil. Aproximadamente 25% da 

população norte-americana apresentam o quadro de SM, segundo os critérios do NCEP-

ATPIII25. 

Analisando as variáveis que compuseram a SM nos policiais, observou-se alto 

percentual de indivíduos com hipertrigliceridemia (94,2%), HDL-colesterol baixo (92,8%) e 

hipertensão arterial (91,3%). A dislipidemia associada à síndrome metabólica é 

caracterizada por três anormalidades lipídicas: hipertrigliceridemia, baixas concentrações 

plasmáticas de HDL-c e partículas de lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) pequenas 

e densas. A sua etiologia está relacionada à resistência insulínica que, em virtude do 

menor metabolismo de lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL-c), decorrente da 

hiperinsulinemia, leva à hipertrigliceridemia, enquanto o HDL-colesterol está diminuído4,9.  

Observou-se baixo número de policiais com hiperglicemia de jejum. No entanto, 

somente esse dado não caracteriza a resistência à insulina. Um dos parâmetros de 

medida de resistência à insulina mais difundidos é o índice HOMA-RI (homeostatic model 

assessment — insulin resistance), calculado com base na glicemia e insulinemia em 

jejum. Uma das críticas às propostas de diagnóstico da SM é a ausência deste índice. 

Oliveira et al26, avaliaram o comportamento do HOMA-RI frente às SM em 270 indivíduos 

sem diabetes, encontrando maior HOMA-RI nos indivíduos com SM, além deste índice ter 

mostrado alta correlação com a insulinemia de jejum, concluindo que o HOMA-IR poderia 

ser um indicador de resistência à insulina associada à SM. 

O sub-relato de ingestão alimentar é um problema comum em inquéritos 

dietéticos e pode ser composto do sub-registro e/ou do subconsumo. O sub-registro é o 
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não-relato de alimentos consumidos, enquanto o subconsumo é a diminuição do 

consumo alimentar causada pelo próprio instrumento de avaliação27. Foram descartados 

53 (18,9%) casos de sub-relato de ingestão alimentar10. Dentre alguns fatores percebidos 

durante a coleta do recordatório alimentar, destacou-se a não atenção à quantidade de 

alimentos ingeridos. É importante ressaltar alguns pontos que dificultaram a realização 

das entrevistas com os policiais, como a pouca disponibilidade de horário e o cansaço 

após as escalas de plantões noturnos, atentando que este fato também contribui para a 

irregularidade na alimentação. 

Rosell et al28 avaliaram o sub-relato, proposto por Goldberg10, os fatores 

dietéticos e a síndrome metabólica em 301 homens saudáveis, associando dados de 

registro alimentar de sete dias e marcadores biológicos de 24h para ingestão de proteína, 

sódio e potássio urinário, encontrando 29,3% de casos de sub-relatos. Os sub-relatos 

encontrados por Rosell et al apresentaram maior prevalência de SM comparados aos não 

sub-relatos (18% e 9%, respectivamente, p=0,03), além disso, os marcadores biológicos 

confirmaram uma dieta de baixa validade nos dados dos sub-relatos, ressaltando que, se 

esses não forem identificados e excluídos ou tratados em estudos de epidemiologia 

nutricional, falsas relações entre dieta-doença podem ser relatadas. 

Houve maior consumo de energia entre os policiais com obesidade abdominal e 

SM e encontrou-se correlação positiva entre ingestão energética, carboidrato, proteínas, 

lipídeos e circunferência da cintura. O aumento da circunferência da cintura está 

associado a importantes alterações metabólicas, como dislipidemias, intolerância à 

glicose ou diabetes e hipertensão arterial29,30. Ingestões de energia acima das 

necessidades somadas ao sedentarismo levam ao acúmulo de gordura, gerando o 

excesso de peso, principalmente na região abdominal. A IDBSM8 e o NCEP-ATPIII9 

recomendam que a obesidade seja o alvo principal do tratamento da SM. A perda de 

peso reduz o risco de doença aterosclerótica, pois melhora a hiperlipidemia, reduz a 

pressão arterial e a glicemia, além de melhorar a sensibilidade à insulina31.  
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Dietas ricas em fibras estão associadas a menor risco de doenças 

cardiovasculares e diabetes melito tipo 2. Além disso, as fibras alimentares melhoram a 

resposta glicêmica e as concentrações de insulina pós-prandial32. No entanto, observou-

se baixa ingestão de fibras pelos policiais. A ingestão adequada (AI) de fibras proposta 

pela DRI se baseou em estudos de prevenção de DCV, sendo a recomendação de 38g 

para homens entre 18 e 50 anos12. No entanto, apenas 11,5% dos policias ingerem 

média de fibras em quantidade igual ou superior a essa preconização. Quanto à 

comparação entre a média de ingestão de fibras e os componentes da SM, observou-se 

maior consumo médio entre os policiais com aumento da circunferência da cintura, talvez 

por esse grupo realizar maior ingestão energética e glicídica.  

Houve alta prevalência de inadequação das vitaminas antioxidantes A, E e C, 

não diferindo no grupo com e sem SM e seus componentes. A vitamina C, devido ao seu 

alto poder redutor, proporciona proteção contra a oxidação celular. A principal função da 

vitamina E é interromper as reações em cadeia, com radicais livres, que ocorrem quando 

a porção lipídica das membranas celulares entra em peroxidação32.  

Um fator de destaque na fisiopatologia da síndrome metabólica é o estresse 

oxidativo. Ford et al33 avaliaram as concentrações plasmáticas de vitaminas A, C e E, 

ésteres de retinil, cinco tipos de carotenóides e selênio de 8.808 adultos americanos com 

mais de 20 anos de idade, comparando os grupo com e sem SM. Os autores observaram 

que os portadores de síndrome metabólica apresentaram concentrações limítrofes de 

alguns antioxidantes, o que poderia contribuir para o maior risco de desenvolvimento de 

diabetes melito e doença cardiovascular, evidenciando que um aumento na produção de 

radicais livres pode estar inversamente correlacionado à ação insulínica. Fernandes et 

al34 avaliaram a ingestão de antioxidantes de 57 adultos com SM no Rio de Janeiro e 

observou alto percentual de ingestão inadequada de vitamina A (100%), vitamina C 

(93%) e vitamina E (100%). Kim et al35 analisaram a relação entre ingestão alimentar e 

síndrome metabólica em 688 coreanos diabéticos tipo 2, de ambos os gêneros, e 
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observaram que os indivíduos diabéticos de meia-idade com SM ingerem menos 

vitaminas antioxidantes. 

O excesso de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio ocasiona danos às 

células normais e, portanto, causam disfunção celular e doença. Dentre todas as doenças 

em que o excesso de estresse oxidativo tenha sido implicado, as DVC são as que contam 

com maiores evidências. A oxidação das lipoproteínas de baixa densidade parece ser o 

passo inicial para a aterosclerose coronariana32.  

A prevalência de inadequação de ácido fólico foi extremamente alta (99,7%), no 

entanto o grupo de policiais com baixo HDL-colesterol apresentou maior ingestão média 

de ácido fólico. Por outro lado, a cianocobalamina apresentou prevalência de 

inadequação bastante baixa (5,6%) e mostrou maiores médias de ingestão entre os 

grupos HDL-colesterol baixo e presença de SM. Essas vitaminas estão relacionadas ao 

metabolismo da homocisteína que, em altas concentrações, possui efeitos citotóxicos ao 

endotélio vascular, por acelerar a produção de espécies reativas de oxigênio, estimular a 

ativação da cascata de coagulação, aumentar a adesividade plaquetária, prejudicar a 

vasodilatação dependente de óxido nítrico e estimular a oxidação de LDL-colesterol. 

Além disso, a hiperhomocisteinemia pode induzir à resistência insulínica, levando à 

hiperinsulinemia compensatória, o que poderia alterar ainda mais o metabolismo de 

homocisteína, que se acumularia no plasma, ressaltando, dessa forma, a necessidade de 

uma ingestão adequada das vitaminas B9 e B12 para redução da produção de 

homocisteína36. 

Quando o nutriente não possui EAR, somente AI, não é possível fazer a 

estimativa da prevalência de inadequação. Assim, não se estimaram esses dados nos 

nutrientes vitamina D e cálcio. Analisando a ingestão desses nutrientes, apenas 16 

(5,7%) e 26 (9,4%) policiais ingerem valores iguais ou maiores que a AI de vitamina D e 

cálcio, respectivamente, demonstrando que, provavelmente, há alta inadequação do 

consumo desses nutrientes. Embora a ingestão de vitamina D não tenha atingido a 

recomendação mínima proposta, encontrou-se ingestão média menor de vitamina D entre 
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os policiais com SM e entre aqueles com aumento da circunferência da cintura, 

hipertrigliceridemia e hipertensão arterial. Já, em relação à ingestão de cálcio, não foi 

encontrada essa relação. 

Sabe-se que a exposição adequada da pele à luz solar é suficiente para 

produção de níveis adequados de vitamina D pelo organismo; contudo, em nossa 

sociedade atual, a ingestão de vitamina D voltou a ter importância devido à pouca 

exposição à luz solar e outros fatores ainda não bem estabelecidos. Isso faz com que 

uma dieta pobre em Vitamina D seja fator de risco para hipovitaminose D37. Baixos níveis 

de vitamina D3 (25-hidroxi) sérica estão relacionados com a alteração da função celular 

em vários tecidos, incluindo o pâncreas endócrino, que está envolvido no 

desenvolvimento da obesidade, principalmente abdominal, diabetes tipo 238, SM e DVC39. 

Pittas et al40, em uma meta-análise, concluíram que houve associação 

consistente entre baixa ingestão de vitamina D, cálcio ou leite e prevalência de diabetes 

tipo 2 e síndrome metabólica. Martins et al 41 analisaram a associação entre níveis 

séricos de vitamina D e fatores de risco para doença cardiovascular em adultos e idosos 

nos EUA e encontraram níveis menores de vitamina D sérica nas mulheres, idosos, 

obesos, hipertensos e diabéticos, concluindo que os níveis séricos de vitamina D estão 

associados a fatores de risco para DCV nos EUA.  

Foram consideradas limitações desse estudo: o corte transversal da pesquisa, 

que não consegue fazer relação de causa-efeito; as tabelas de composição nutricional 

brasileiras, que não contemplam todos os alimentos e nutrientes, necessitando do uso de 

dados de tabelas internacionais, que não remetem exatamente o teor nutricional dos 

alimentos brasileiros e, por fim, a não consideração do ácido fólico acrescido nas farinhas 

de trigo brasileiras. 

Os resultados sugerem que a SM nessa população pode estar relacionada com 

ingestão excessiva de energia e baixa ingestão de vitamina D. É necessária maior 

atenção ao estado de saúde e, especialmente à ingestão alimentar desta população 

avaliada, que pelo tipo de atividade que realiza, deve ter acompanhamento nutricional, 
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além de médico, psicológico e treinamento físico, uma vez que a mesma é responsável 

pela segurança da população brasileira. 
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Tabela 1 – Circunferência da cintura, glicemia em jejum, HDL-colesterol, 
triacilglicerol, pressão arterial e síndrome metabólica (SM) nos Policiais Militares, 
Paraná, 2006. 

Variáveis envolvidas na SM n % Mediana Média DP 
Circunferência da cintura (cm)   90 91,1±10,8 
Sem risco (< 102 cm) 242 86,4  
Com risco (> 102 cm) 38 13,6  
    
Glicemia em jejum (mg/dL)   86,4 87,9±15,0 
Adequado (< 110 mg/dL) 271 96,8  
Acima (>110 mg/dL) 9 3,2  
    
HDL-colesterol (mg/dL)   37 38,7±9,3 
Adequado (> 40 mg/dL) 110 39,3  
Abaixo (< 40 mg/dL) 170 60,7  
    
Triacilglicerol (mg/dL)   128,5 162,1±110,0 
Adequado (até 150 mg/dL) 169 60,4  
Alto (>150 mg/dL) 111 39,6  
    
Pressão Arterial Sistólica (mmHg)   126,5 128,9±15,0 
Pressão Arterial Diastólica (mmHg)   78,3 79,6±11,2 
Adequado (PAS <130 mmHg e ou PAD <85 mmHg) 145 51,8  
Alto (PAS >130 mmHg e ou PAD >85 mmHg) 135 48,2  
    
Síndrome metabólica* 69 24,6  

*SM = de acordo com NCEP-ATPIII e I DBSM: presença de três ou mais fatores. 
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Figura 1 – Percentual de inadequação dos componentes da síndrome metabólica 
nos Policiais Militares, Paraná, 2006. 
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Tabela 2 – Distribuição do percentual de macronutrientes em relação à ingestão 
energética total de todos os Policiais Militares e do grupo com e sem síndrome 
metabólica (SM), Paraná, 2006 
 

Nutrientes Distribuição 
aceitável 

Geral Com SM Sem SM p-valor 
n % n % n % 

Carboidratos < 45% 
45 - 65% 

> 65% 

14 
198 
15 

6,2 
87,2 
6,6 

3 
43 
4 

6,0 
86,0 
8,0 

11 
155 
11 

6,2 
87,6 
6,2 

 
p=0,64 

         
Gordura total <20% 

20 a 35% 
>35% 

7 
162 
58 

3,1 
71,4 
25,5 

3 
37 
10 

6,0 
74,0 
20,0 

4 
125 
48 

2,3 
70,6 
27,1 

 
p=0,10 

         
Proteínas <10% 

10 - 35% 
>35% 

8 
219 
0 

3,5 
96,5 

0 

2 
48 
0 

4,0 
96,0 
0,0 

6 
171 
0 

8,6 
91,4 
0,0 

 
p=0,07 

*SM = de acordo com NCEP-ATPIII e I DBSM: presença de três ou mais fatores. 
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Tabela 3 – Estimativa da prevalência de inadequação do consumo de vitaminas A, 
E, C, B12 e B9 e avaliação da vitamina D e cálcio de todos os Policiais Militares 
(PM) e do grupo com e sem síndrome metabólica (SM), Paraná, 2006. 
 

Micronutrientes Recomendação Avaliação da Ingestão Total Com SM Sem SM 
Vitamina A 625 mcg* Média e DP da ingestão 391 ±280,01 368,5 ±322,56 397,4 ±267,5 

  
Média e DP da ingestãoτ 2,44 ±0,52 2,39 ±0,52 2,46 ±0,52 

  
z 0,68 0,78 0,65 

  
Prevalência de Inadequação 75,10% 78,10% 74,30% 

  Vitamina E 12 mcg* Média e DP da ingestão 13,6 ±8,67 14 ±15,18 13,5± 13,2 

  
Média e DP da ingestãoτ 1,01 ±0,48 1,02 ±0,49 1,01 ±0,48 

  
z 0,21 0,13 0,14 

  
Prevalência de Inadequação 58,40% 55% 55,70% 

  Vitamina C 75 mg* Média e DP da ingestão 72,8 ±70,4 60,87 ±53,54 76,2 ±74,3 

  
Média e DP da ingestãoτ 1,61 ±0,54 1,54 ±0,52 1,63 ±0,55 

  
z 0,5 0,64 0,45 

  
Prevalência de Inadequação 69,20% 73,90% 67,50% 

  Vitamina B12 2 mcg* Média e DP da ingestão 4,76 ±2,26 5,33 ±2,48 4,59 ±2,18 

  
Média e DP da ingestãoτ 0,69 ±0,14 0,73 ±0,12 0,68 ±0,14 

  
z -1,59 -3,6 -2,71 

  
Prevalência de Inadequação 5,60% 0% 0,30% 

  Vitamina B9 320 mcg* Média e DP da ingestão 148,8 ±178,6 163,76 ±186,91 144,5 ±176,5 

  
Média e DP da ingestãoτ 1,92 ±0,21 1,94 ±0,15 1,92 ±0,24 

  
z 2,72 3,88 2,47 

  
Prevalência de Inadequação 99,70% 100% 99,30% 

  Vitamina D 5 mcg** Média e DP da ingestão 2,14 ±2,06 1,65 ±1,71 2,29 ±2,14 

  

N (%) de PM com ingestão > 
AI 16 (5,8%) 2 (4,0%) 22 (12,4%) 

  Cálcio 1000 mg** Média e DP da ingestão 625,5 ±322,9 573,56 ±288,89 640,18 ±331,1 

  

N (%) de PM com ingestão > 
AI 26 (9,4%) 4 (8,0%) 14 (7,9%) 

 

* Estimated Average Requeriment (EAR) ** Adequate Intake (AI). 
τ Dados apresentados com transformação logarítmica para correção da distribuição. 
z = (EAR – média ajustada)/DP ajustado. 
SM = de acordo com NCEP-ATPIII e I DBSM: presença de três ou mais fatores. 
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Tabela 4 – Síndrome Metabólica e seus componentes individuais e ingestão energética e de macronutrientes dos Policiais 
Militares, Paraná, 2006. 
 

Nutrientes 
 
 

Circunferência 
da cintura 

 
p-valor 

Triacilglicerol  
p-valor 

HDL- 
Colesterol  

 
p-valor 

Hipertensão 
Arterial 

 
p-valor 

Síndrome 
Metabólica 

 
p-valor 

sim não sim não sim não sim não sim Não  
  N=24 N=203  N=87 N=140  N=134 N=93  N=108 N=119  N=50 N=177  

Ingestão  
Energética 
(Kcal) 

Média 3519,1 3035,1  
<0,001** 

3154,6 3043,9  
0,32** 

3115,2 3044,7  
0,34* 

3167,1 3012,9  
0,20** 

3275,3 3032,9  
Mediana 3288 2900 3002 2932 2957,5 2936 2924 3002,5 3093,0 2922,0 0,03** 
DP 747,4 501 638,1 487,1 574,5 515,9 439,3 645,2 715,6 484,2  

                 
Carboidrato 
(g) 

Média 462,8 404,8  
0,02** 

420,5 404,9  
0,64** 

420,1 398,8  
0,07* 

419,5 403,2  
0,52** 

435,4 404,0  
Mediana 435,0 389,3 393,2 392,2 396,5 380,4 386,6 393,9 3951,8 390,1 0,20** 
DP 118,2 85,9 105,4 81,2 90,4 91,5 102,9 78,9 114,2 82,8  

                 
Fibra (g) Média 33,3 30,2  

0,04** 
31,1 30,2  

0,35* 
31,5 29,0  

0,01** 
30,6 30,4  

0,87* 
31,8 30,2  

Mediana 33,3 31,1 31,3 31,4 31,9 30,2 31,2 31,4 31,8 31,2 0,14** 
DP 4,5 7,0 6,7 7,0 6,5 7,2 7,1 7,1 6,2 7,0  

                 
Proteína (g) Média 132,7 106,5  

0,002** 
115,4 105,4  

0,15** 
112,2 105,0  

0,11* 
114,9 104,1  

0,06** 
121,4 105,8  

Mediana 122,3 101,1 103,5 101,8 104,1 98,5 105,1 99,9 109,8 100,8 0,01** 
DP 54,7 28,7 40,8 26,9 34,0 31,7 24,5 40,1 44,5 28,5  

                 
Colesterol  
Dietético 
(mg) 

Média 289,4 278,3  
0,25* 

287,3 276,3  
0,34* 

280,9 279,9  
0,92* 

386,6 275  
0,31* 

295,4 276,3  
Mediana 294,6 263,4 277,4 260,4 270,1 266,1 273,9 261,1 279,8 263,4 0,16* 
DP 85,0 84,8 85,7 84,4 86,7 82,5 88,2 81,6 84,9 84,6  

                 
Gordura  
Total (g) 

Média 119,3 106,1  
<0,01* 

108,2 107,0  
0,72* 

29,5 31,4  
0,10* 

109,5 105,6  
0,20* 

30,6 30,1  
Mediana 115,4 104,2 102,9 106,2 29,1 30,3 106,7 103,3 29,0 30,0 0,77** 
DP 23,5 22,6 24,4 22,3 8,5 8,9 24,9 21,2 10,3 8,3  

                 
Gordura  
Saturada (g) 

Média 32,5 29,9  
0,19* 

30,5 30,1  
0,59** 

105,9 109,6  
0,24* 

30,6 29,9  
0,60* 

109,8 106,8  
Mediana 30,9 29,3 28,6 30,3 104,7 107,7 29,8 29,1 104,9 105,5 0,42* 
DP 9,7 8,6 9,9 7,9 22,9 23,3 9,3 8,2 25,7 22,3  

                 
Gordura 
Poliinsat. 
(g) 

Média 33,4 29,9  
0,03* 

30,5 30,0  
0,63* 

30,5 30,0  
0,89** 

31,0 29,5  
0,13** 

31,5 29,9  
Mediana 32,1 29,5 30,1 29,8 29,5 30,9 30,2 29,4 30,5 29,6 0,19* 
DP 6,3 7,5 7,2 7,7 7,7 7,3 7,7 7,3 7,1 7,6  

                 
Gordura 
Monoins. 
(g) 

Média 34,4 30,4  
0,33** 

31,6 30,3  
0,89** 

29,9 32,1  
0,63* 

31,7 29,9  
0,32** 

32,3 30,3  
Mediana 30,0 29,9 29,6 30,0 29,1 31,3 29,9 30,1 28,6 30,1 0,84** 
DP 13,7 9,3 11,3 8,8 9,3 10,5 10,9 8,7 12,7 8,9  

*Teste T (distribuição normal); **Teste de Mann-Whitney (distribuição não-normal); Significância estatística em negrito (p<0,05). 
N avaliado: 227 inquéritos validados. Circunferência Da cintura  sim: >102 cm; Triacilglicerol sim: >150 mg/dL; Colesterol HDL sim: <40 mg/dL; Hipertensão Arterial 
sim: >130/85 mmHg; SM sim: três ou mais fatores de risco presentes. 
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Tabela 5 – Síndrome Metabólica e seus componentes individuais e ingestão de ácido ascórbico, cianocobalamina, ácido 
fólico, colecalciferol, tocoferol e retinol dos Policiais Militares, Paraná, 2006. 

 
Nutrientes 

 
 

Circunferência 
da cintura 

 
p-valor 

Triacilglicerol  
p-valor 

HDL- 
Colesterol 

 
p-valor 

Hipertensão 
Arterial 

 
p-valor 

Síndrome 
Metabólica 

 
p-valor 

sim não sim não sim não sim não sim não  
  N=24 N=203  N=87 N=140  N=134 N=93  N=108 N=119  N=50 N=177  

Ácido 
ascórbico 
(mg) 

Média 56,8 74,8  
0,22* 

68,5 75,4  
0,47* 

78,6 64,4  
0,13* 

63,7 81,1  
0,08** 

60,9 76,2  
Mediana 40,4 52,4 39,8 55,7 59,9 37,7 47,6 54,8 48,5 42,4 0,33** 
DP 52,9 72,1 70,0 70,8 71,7 68,2 57,5 79,7 53,5 74,3  

                 

Tocoferol 
(mg) 

Média 13,6 13,4  
0,94* 

12,8 14,1  
0,52* 

14,4 12,5  
0,31* 

12,7 14,6  
0,27* 

14,0 13,5  
Mediana 7,4 8,8 7,5 9,1 8,8 7,9 8,8 8,5 8,11 8,8 0,82* 
DP 17,4 13,2 14,3 13,2 14,0 13,0 12,4 14,8 15,2 13,2  

                 

Retinol (mcg) 
Média 391,0 391,0  

0,53** 
380,5 397,5  

0,65* 
383,1 402,5  

0,60* 
356,4 422,5  

0,08* 
368,1 397,4  

0,52* Mediana 309,5 318,9 286,0 341,6 307,8 343,8 364,2 371,4 270,3 331,4 
DP 367,7 268,9 307,9 262,2 277,4 284,9 290,6 267,4 322,6 267,5 

                 

Cianocobala
mina (mcg) 

Média 5,34 4,68  
0,17* 

4,89 4,66  
0,45* 

5,05 4,32  
0,01* 

4,57 4,96  
0,19* 

5,3 4,6  
Mediana 4,93 4,52 4,80 4,42 4,81 4,20 4,4 4,7 5,1 4,4 0,04* 
DP 2,45 2,23 2,27 2,25 2,36 2,04 2,08 2,44 2,4 2,1  

                 

Ácido fólico 
(mcg) 

Média 151,1 148,5  
0,94* 

151,1 147,3  
0,88* 

168,7 120,0  
0,01** 

158,7 139,8  
0,64** 

163,7 144,5  
Mediana 97,1 87,5 94,1 86,8 97,1 85,1 92,6 86,4 95,7 86,7 0,50* 
DP 153,5 181,7 168,1 185,4 148,4 194,9 199,1 158,1 186,9 176,5  

                 
 
Colecalciferol 
(mcg) 

Média 1,36 2,23  
<0,05* 

1,88 2,30  
<0,05** 

2,03 2,22  
0,51* 

1,96 2,31  
0,04** 

1,65 2,28  
Mediana 0,93 2,05 1,62 2,09 2,00 1,80 1,41 2,09 1,30 2,08 <0,05* 
DP 1,67 2,09 1,80 2,19 1,97 2,19 2,24 1,88 1,7 2,4  

                 

Cálcio (mg) 
Média 632,4 566,9  

0,35* 
644,3 595,3  

0,27* 
584,7 653,8  

0,11* 
591,5 656,4  

0,13* 
573,6 640,2  

Mediana 573,0 523,5 593,0 539,0 533,0 586,5 546,0 594,0 541,0 575,0 0,19* 
DP 329,1 262,9 321,4 324,8 298,6 336,9 315,3 327,9 288,9 331,1  

*Teste T (distribuição normal); **Teste de Mann-Whitney (distribuição não-normal); Significância estatística em negrito (p<0,05). 
N avaliado: 227 inquéritos validados. Circunferência da cintura  sim: >102 cm; Triacilglicerol sim: >150 mg/dL; Colesterol HDL sim: <40 mg/dL; Hipertensão 
Arterial sim: >130/85 mmHg; SM sim: três ou mais fatores de risco presentes.
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7. ARTIGO 2 
 

 
 
 

ADIPOSIDADE CORPORAL E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES EM 

POLICIAIS MILITARES 

 
 
Resumo 
 
Objetivo: Avaliar a adiposidade corporal em Policiais Militares do oeste do Paraná e 
verificar sua relação com fatores de risco cardiovasculares bem estabelecidos pela 
literatura científica. 
Métodos: Estudo transversal que avaliou o índice de massa corporal (IMC) e o 
percentual de gordura corporal (%GC) em Policiais Militares da região oeste do Paraná, 
relacionando-os com os seguintes fatores de risco cardiovasculares: aumento da 
circunferência da cintura, hiperglicemia em jejum, dislipidemias e hipertensão arterial. 
Foram avaliadas a sensibilidade, especificidade e eficiência relativa do IMC em relação 
ao percentual de gordura corporal. Associaram-se os fatores de risco cardiovasculares 
com o diagnóstico de excesso de peso (IMC > 25 Kg/m2) e excesso de gordura corporal 
(% GC > 25). 
Resultados: Encontraram-se 65,4% dos policiais com excesso de peso e 22,6% com 
excesso de gordura corporal. Os fatores de risco cardiovasculares mais frequentes foram: 
o baixo HDL-colesterol (60,7%), seguindo de hipercolesterolemia (58,6%) e hipertensão 
arterial (48,2%). Houve alta sensibilidade (98,4%), baixa especificidade (44,1%) e baixa 
eficiência relativa (56,6%) do IMC em avaliar o excesso de peso quando comparado com 
a porcentagem de gordura corporal. O ponto de corte de IMC 25 kg/m2 pode não ser o 
melhor indicador de adiposidade corporal nesta população estudada, no entanto, valores 
iguais ou acima deste critério mostraram associação positiva com hipertensão arterial, 
hipertrigliceridemia e aumento da circunferência da cintura. 
Conclusões: O IMC acima de 25 kg/m2 não é um bom critério para diagnosticar a 
adiposidade corporal desses policiais militares, no entanto, mostrou-se como bom 
indicador para a presença de importantes fatores de risco cardiovasculares nessa 
população. 
 
Descritores: Polícia. Adiposidade. Hipertensão. Diabetes melito. Dislipidemias. 
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ADIPOSITY AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN MILITARY POLICE 

 
 

Abstract 
 
Objective: To evaluate body adiposity in Military Police Officers in Western Paraná and 
verify its relationship with well-established cardiovascular risk factors by the scientific 
literature. 
Methods: A cross-sectional study that assessed the body mass index (BMI) and body fat 
percentage (%BF) of the Military Police Officers in the Western region of Paraná was 
carried out by associating them with the following cardiovascular risk factors: increased 
waist circumference, fasting hyperglycemia, dyslipidemia and hypertension. We evaluated 
the sensitivity, specificity and relative efficiency of BMI in relation to the percentage of 
body fat. Cardiovascular risk factors were associated with the diagnosis of overweight 
(BMI > 25Kg/m2) and excess body fat (% BF > 25) 
Results: We found 65.4% of police officers with a BMI above 25 kg/m2 and 22.6% of 
police officers with body fat above 25%. The most frequent cardiovascular risk factors was 
low HDL-cholesterol (60.7%), followed by hypercholesterolemia (58.6%) and hypertension 
(48.2%).There was a high sensitivity (98.4%), low specificity (44.1%) and low relative 
efficiency (56.6%) of BMI in assessing overweight when compared to the percentage of 
body fat. The cutoff of 25 kg/m2 BMI may not be the best indicator of adiposity in this 
studied population, however, equal values to or above this criterion were positively 
associated with hypertension, hypertriglyceridemia and increased waist circumference. 
Conclusions: BMI above 25 kg/m2 is not a good criterion for diagnosing the body fat of 
military police officer. Even though, it proved to be a good indicator for the presence of 
major cardiovascular risk factors in this population. 
 
Descriptors: Police. Adiposity. Hypertension. Diabetes Mellitus. Dyslipidemias 
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INTRODUÇÃO 

 

A Polícia Militar (PM) é a força de segurança pública que tem por função 

primordial a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública nos estados brasileiros e 

no Distrito Federal. Para fazer parte da corporação no Paraná, o interessado, além de ter 

sido aprovado em concurso público, deve ter alguns pré-requisitos gerais, para homens: 

idade entre 18 a 30 anos, exames clínicos que garantam a ausência de doenças, pressão 

arterial normal e índice de massa corporal (IMC) entre 18 a 30 Kg/m2. Além desses 

critérios, para iniciar sua atividade, deverá ser aprovado na avaliação clínica e 

psicológica, como também no teste de capacidade física1.  

Embora essa faixa de IMC inclua o diagnóstico de sobrepeso2, o policial inicia 

sua carreira em boas condições de saúde, no entanto, não há um programa de 

monitoramento ao longo da mesma. Nem todos os estados brasileiros possuem 

programas de assistência à saúde específica ao PM após o início da profissão, sendo 

eles: Alagoas, Amapá, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa 

Catarina e Sergipe3. O Paraná conta com um programa de assistência à saúde para o 

efetivo, porém, não há avaliação com periodicidade obrigatória, ou seja, a procura é 

espontânea pelo policial e, em geral, ocorre após a doença instalada. 

No primeiro ano de sua carreira, o policial participa do Curso de Formação que 

tem como objetivo propiciar os conhecimentos necessários à execução das atividades 

inerentes à profissão e, nesse período, realiza treinamento físico intensivo1.  Porém, após 

sua finalização, não é prevista na escala de trabalho, a continuidade do treinamento 

físico, diferentemente dos bombeiros ou dos militares do exército. Desta forma, somente 

praticam exercícios os policiais que, por vontade própria, o fazem fora da escala de 

plantão.  

Visto que a remuneração é baixa, muitos policiais assumem outros trabalhos 

temporários e o tempo dedicado ao descanso e lazer se tornam escassos. As 

corporações policiais se destacam da população em geral e de outras categorias 
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profissionais pela intensa carga de trabalho e sofrimento, justificando seu maior desgaste 

físico e mental4. O ritmo de trabalho dos PM e sua responsabilidade perante a sociedade, 

podem levá-los a situações de estresse que, em conjunto com a alimentação 

desbalanceada, a irregularidade da rotina de sono e a inatividade física, favorecem o 

aumento do peso corporal ao longo dos anos de trabalho, que podem levar a alterações 

no perfil metabólico, como dislipidemias, intolerância à glicose e aumento da pressão 

arterial5. 

Atualmente, sugere-se que mais de 80% dos casos de morte por doenças 

cardiovasculares estejam associados a fatores de risco já conhecidos. Assim, tem-se 

enfatizado o controle do diabetes melito, da obesidade, da inatividade física, do uso do 

tabaco, da hiperlipidemia e da hipertensão arterial6. Considerando a importância do bem-

estar físico, além do emocional, do PM como agente de segurança da população 

brasileira, este trabalho teve como objetivo avaliar a adiposidade corporal em PM do 

oeste do Paraná, verificando sua relação com fatores de risco cardiovasculares bem 

estabelecidos pela literatura científica.  

 

 

MÉTODOS 

 

Estudo transversal que avaliou a adiposidade corporal nos PM da região oeste 

do Paraná, relacionando-os com os seguintes fatores de risco cardiovasculares: aumento 

da circunferência da cintura, hiperglicemia em jejum, dislipidemias e hipertensão arterial. 

Os PM avaliados pertenciam ao 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) do Paraná, 

que é responsável pelo policiamento de 24 municípios do oeste do estado, cuja sede é 

em Cascavel e possui Companhias nas seguintes cidades do oeste do estado: 

Cataduvas, Quedas do Iguaçu, Capitão Leônidas Marques, Matelândia e Corbélia. Foram 

incluídos os policiais do gênero masculino, de 21 a 50 anos, com tempo mínimo de dois 

anos de trabalho na corporação, que concordaram em participar do estudo. 
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O contingente total no início de 2006 era de 358 policiais, desses, três policiais 

se recusaram a participar da pesquisa, seis não fizeram o preparo adequado para coleta 

de sangue, 46 não compareceram nas datas previamente agendadas para avaliação e 23 

eram do gênero feminino, que foram excluídas do estudo. Dessa forma, o total avaliado 

foi de 280 (78,2%) policiais. 

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, da Faculdade Assis Gurgacz e da 

Universidade Federal de São Paulo. 

Foram coletadas informações sobre o estilo de vida (consumo de bebida 

alcoólica, tabagismo, prática de atividade física), tempo e tipo de trabalho realizado na 

corporação e dados sobre os antecedentes familiares, utilizando-se de um questionário 

elaborado pelos autores, por meio de entrevistas individuais. 

Foram avaliados: peso, altura, circunferência da cintura, porcentagem de 

gordura corporal, glicemia em jejum, triacilgliceróis, colesterol total e frações e pressão 

arterial. 

O peso e a altura foram coletados de acordo com a orientação do Ministério da 

Saúde7. Com os dados do peso e altura, foi calculado o IMC (kg/m2) e a classificação do 

estado nutricional seguiu a proposta pela OMS2. A medida da circunferência da cintura 

(CC) foi realizada com auxílio de fita métrica inelástica, circundando a cintura do policial 

no ponto médio entre o rebordo costal inferior e a crista ilíaca, no momento da expiração. 

Considerou-se risco para desenvolvimento de doenças quando a CC era maior que 102 

cm8.  

Para avaliação da porcentagem de gordura corporal, foi utilizada a técnica de 

bioimpedância elétrica (BIA) com auxílio do aparelho Bodystat® modelo 1500 tetrapolar, 

frequência de 50 kHz. Foram seguidas as recomendações de preparo do fabricante para 

a realização do exame. Dessa forma, dos 280 policiais avaliados, seis foram excluídos 

dessa avaliação por não seguirem o protocolo prévio de preparo para realização da BIA, 
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totalizando 274 policiais com esse dado. A classificação da porcentagem de gordura 

corporal para homens seguiu a proposta por Lohman et al9,  que considera valores igual 

ou superior a 25% como risco de doenças associadas à obesidade. 

Os exames bioquímicos sanguíneos foram coletados após os indivíduos 

permanecerem em jejum de 12 horas. As dosagens sanguíneas de glicose, colesterol 

total, HDL-colesterol e triacilgliceróis foram realizados pelo método enzimático 

automatizado. A fração do LDL-colesterol foi obtida utilizando-se a equação de 

Friedewald10: LDLc = (CT – HDLc + TG/5).  

As dislipidemias foram definidas pelos seguintes valores: colesterol total >200 

mg/dL; HDL-colesterol <40 mg/dL; LDL-colesterol >160 mg/dL e triacilgliceróis > 150 

mg/dL. O ponto de corte para diagnóstico de hiperglicemia em jejum foi de valores iguais 

ou acima de 110 mg/dL8. Quando os triacilgliceróis estavam acima de 400 mg/dL, esse 

dado ficou ausente. Esse fato ocorreu em oito (2,9%) policiais avaliados.  

A medida da pressão arterial seguiu os passos propostos pela IV Diretriz 

Brasileira de Hipertensão11 e foi repetida em três momentos distintos. Considerou-se 

hipertenso o policial com pressão arterial sistólica >130 mmHg e/ou diastólica  

>85mmHg8 em dois dos três momentos avaliados.  

Para análise estatística, os policiais foram divididos em dois grupos, de acordo 

com o IMC e a porcentagem de gordura corporal: 

- IMC: >25 Kg/m2 para o grupo com excesso de peso e <25 Kg/m2 para o grupo 

sem excesso de peso 

- Porcentagem de gordura corporal: >25% para o grupo com excesso de gordura 

corporal e <25% para o grupo sem excesso de gordura corporal.  

Foi calculado o valor preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN), sensibilidade 

(Se), especificidade (Sp) e eficiência relativa do IMC em avaliar o excesso de 

adiposidade nos policiais militares, por meio da curva ROC12. A classificação da 

adiposidade corporal se deu pela porcentagem de gordura corporal avaliada pela BIA 
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como teste de referência. A sensibilidade (verdadeiro positivo) foi definida como a 

porcentagem de policiais classificados com excesso de peso pelos critérios de 

classificação do IMC e pela porcentagem de gordura corporal pela BIA. A especificidade 

(verdadeiro negativo) foi definida como a porcentagem de policiais classificados sem 

excesso de peso pelos critérios de classificação do IMC e pela porcentagem de gordura 

corporal pela BIA. 

A diferença de médias entre as variáveis quantitativas foi avaliada pelo teste t de 

“Student”. O Teste qui-quadrado, ou exato de Fisher, foi utilizado para analisar a 

associação entre as variáveis qualitativas: fatores de risco cardiovascular, avaliação do 

IMC e porcentagem de gordura corporal.  

O método de Regressão Logística utilizado foi o de entrada, em que se inseriram 

as variáveis de interesse, sendo escolhidas aquelas que apresentaram significância 

estatística na associação entre os fatores de risco cardiovascular e presença de excesso 

de peso. Para se obter um modelo bem ajustado, a variável CC foi excluída, pois 

apresentou odds ratio muito baixo, não sendo possível estimar os intervalos de confiança. 

Os bancos de dados foram construídos utilizando-se do programa Excel e 

analisados nos programas Epi InfoTM, SPSS® e Statistica da Stat Soft®. Adotou-se o nível 

de significância estatística de 5% (p<0,05). 

 

 

RESULTADOS 

 

A idade média dos policiais avaliados foi de 35,9 ±6,1 anos. Mais da metade dos 

policiais (55%) tinha entre 31 e 40 anos de idade. A maior parte (77,9%) dos policiais 

realizava trabalho operacional (na rua). O tempo médio de trabalho na corporação foi de 

14,4 ±6,6 anos. Entre os policiais avaliados, 41,1% informaram praticar atividade física 1 

a 2 vezes na semana, 53,6% relataram consumir bebidas alcoólicas semanalmente e 

85,4% não fumavam. Quanto à classificação do estado nutricional pelo IMC, 183 (65,4%) 
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policiais apresentaram sobrepeso e obesidade (excesso de peso) e 62 (22,6%) 

apresentaram porcentagem de gordura corporal acima de 25% (tabela 1). 

Do total de policiais com excesso de peso, 118 (64,5%) eram falsos positivo, ou 

seja, possuíam IMC acima de 25 Kg/m2, no entanto, tinham porcentagem de gordura 

corporal menor que 25%. Foi avaliada a sensibilidade, especificidade e eficiência relativa 

do IMC para diagnóstico do real excesso de peso em relação à porcentagem de gordura 

corporal (teste referência) nos policiais. Encontrou-se alta sensibilidade (98,4%) e baixa 

especificidade (44,1%) em o IMC predizer excesso de adiposidade nos policiais. Ou seja, 

a proporção de policiais eutróficos identificados corretamente pelo IMC (valor preditivo 

positivo) foi de 44,1% e a proporção real de policiais dessa amostra possuir excesso de 

peso (valor preditivo negativo) foi de apenas 34,1%. Dessa forma, o ponto de corte do 

IMC de 25 kg/m2 foi somente 56,6% eficiente para diagnosticar o excesso de adiposidade 

quando comparado à porcentagem de gordura corporal, avaliado pela BIA. 

Quanto ao histórico familiar de doenças cardiovasculares em parentes de 

primeiro grau, 120 (42,9%) relataram haver casos de hipertensão arterial na família, 90 

(32,1%) de hipertrigliceridemia e 71 (25,4%) de diabetes melito. Quanto ao uso de 

medicamentos, 17 (6,1%) relataram fazer uso de anti-hipertensivo, dois (0,8%) de 

hipolipemiante e um (0,4%) de hipoglicemiante. Três (1,1%) policiais relataram ser 

diabéticos e 46 (16,4%) hipertensos. No entanto, observa-se na figura 1, que 135 (48,2%) 

dos policiais eram hipertensos e nove (3,2%) apresentaram hiperglicemia em jejum. Dos 

fatores de risco cardiovascular estudados, houve maior prevalência de baixo HDL-

colesterol (60,7%), seguido de hipercolesterolemia (58,6%). 

Na tabela 2, com exceção da variável glicemia em jejum (p=0,07), observaram-

se diferenças estatísticas significativas entre todos os fatores de risco cardiovasculares 

estudados e a presença de excesso de peso. Já com relação ao excesso de gordura 

corporal, não houve diferença estatística significativa entre HDL-colesterol (p=0,09) e 

LDL-colesterol (p=0,27).  
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Na associação entre os fatores de risco cardiovasculares (tabela 3) com o 

excesso de peso, observou-se associação significativa positiva entre circunferência da 

cintura (p<0,001), colesterol total (p=0,03), LDL-colesterol (p=0,03), triacilgliceróis 

(p<0,001) e hipertensão arterial (p<0,001). Ao passo que, analisando as associações 

entre os mesmos fatores de risco com a porcentagem de gordura corporal, encontrou-se 

diferença significativa na glicemia em jejum (p=0,03), enquanto não houve diferença 

significativa entre colesterol total (p=0,07) e LDL-colesterol (p=0,17) com o excesso de 

gordura corporal. 

No modelo ajustado de regressão logística (tabela 4), avaliaram-se os fatores de 

risco que apresentaram significância estatística na relação entre PM com e sem excesso 

de peso, não sendo possível incluir no modelo a variável circunferência da cintura. 

Policiais com hipertensão arterial possuem quatro vezes mais chances (p<0,001)  de ter 

excesso de peso e, aqueles com hipertrigliceridemia (p=0,009), duas vezes mais chances 

de apresentar excesso de peso. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Utilizando-se da classificação do estado nutricional proposta pela OMS2, 133 

(47,5%) policiais apresentaram diagnóstico de sobrepeso e 50 (17,9%) de obesidade. De 

acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares13, realizada nos anos de 2002-2003, a 

prevalência de sobrepeso e obesidade em homens, na zona urbana da região sul do 

Brasil foi de 47,7% e 10,7%, respectivamente. Segundo os dados da Vigitel Brasil14, 

2008, em Curitiba, a prevalência de excesso de peso em homens foi de 49,8% e de 

obesidade, 12,9%. Observa-se que a prevalência de sobrepeso e obesidade nos policiais 

deste estudo foi maior que os valores encontrados nestas pesquisas. 

São escassos os dados de estado nutricional de PM no Brasil. Minayo e Oliveira4 

analisaram, dentre outros fatores, o IMC nos Policiais Militares e Civis do Rio de Janeiro 
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e encontraram 48,3% sobrepeso e 19,5% obesos em 1108 PM avaliados, ressaltando a 

precária frequência de atividade física nessa população. A prevalência de sobrepeso e 

obesidade foi bastante parecida com as encontradas neste estudo. 

A obesidade é definida pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, cujo 

indicador de excesso de peso indicado pela OMS é o IMC2. Embora amplamente utilizado 

e indicado pela literatura por sua boa correlação com os fatores de risco 

cardiovasculares, esse índice não distingue a massa gorda e a massa livre de gordura, 

bem como a distribuição da gordura corporal15.  

Diversos trabalhos publicados na última década confirmam a importância da 

distribuição da gordura corporal nas alterações metabólicas causadas pela obesidade16. 

Sabe-se que a circunferência da cintura isoladamente vem mostrando boa correlação 

com a quantidade de gordura abdominal, que está associada a importantes alterações 

metabólicas, como dislipidemias, intolerância a glicose ou diabetes e hipertensão 

arterial17. 

Não se encontrou alto índice de aumento da circunferência da cintura entre os 

policiais avaliados. Talvez a classificação utilizada não seja a mais apropriada para essa 

população. A circunferência da cintura e a relação cintura/quadril são os indicadores mais 

utilizados na avaliação da distribuição centralizada do tecido adiposo em avaliações 

individuais e coletivas2, porém as diferenças na composição corporal dos diversos grupos 

etários e raciais dificultam o desenvolvimento de pontos de corte universais16. Estudos de 

prevalência da obesidade abdominal, assim como pesquisas para verificar a adequação 

desses pontos de corte demonstram a necessidade de se identificar pontos de corte mais 

apropriados para a nossa população16.  

Recente publicação de um novo critério o para o diagnóstico da síndrome 

metabólica18, propõe que a classificação da circunferência da cintura como fator de risco 

cardiovascular seja >90 cm para homens latinos. Embora necessitemos de mais estudos 

para sua utilização em nível populacional, esta nova classificação pode ser um breve 

indicador para a presença de futuros fatores de risco cardiovasculares, podendo servir de 
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alerta após o indivíduo atingir esta circunferência abdominal. Observa-se que, embora a 

média dos policiais com excesso de peso foi de 95,9, o desvio padrão de 9,7cm inclui o 

valor 90 nesta faixa. 

Oliveira e Anjos19 analisaram as diferenças no IMC e na circunferência da cintura 

segundo a aptidão cardiorrespiratória em 50.523 militares do exército do sexo masculino, 

concluindo que, para um mesmo valor do IMC, indivíduos com melhor aptidão 

cardiorrespiratória possuíam valores significativamente menores de circunferência da 

cintura quando comparados a sujeitos de mais baixa aptidão, sugerindo acúmulo 

reduzido de gordura abdominal nos militares mais bem condicionados.  

Ao analisar a porcentagem de gordura corporal dos policiais, 62 (22,6%) tinham 

valores iguais ou acima de 25%, que é indicador de risco de doenças associadas à 

obesidade. No entanto, o total de policiais com excesso de peso pelo indicador IMC foi de 

65,4%, questionando-se o uso do IMC como indicador de adiposidade nessa população. 

Embora com alta sensibilidade e baixa especificidade, a eficiência relativa do IMC em 

predizer excesso de adiposidade nos policiais militares foi de apenas 56,6%.  

A literatura científica é rica em pesquisa que avaliam pontos de corte de IMC em 

diferentes raças, na infância e adolescência. No entanto, poucos trabalhos foram 

encontrados a fim de avaliar a utilização do IMC na detecção de adiposidade em adultos 

no Brasil. Costa et al20 avaliaram o IMC e a porcentagem de gordura corporal mediante 

estimativas por dobra cutâneas de 363 homens frequentadores de academia de 

ginástica, de 20 a 49 anos, na cidade de São Paulo, e encontrou sensibilidade de 99,2% 

e especificidade de 91,7% para o diagnóstico de sobrepeso e 54,9% e 99,1%, 

respectivamente, para o diagnóstico de obesidade em homens, concluindo que o IMC 

não seria ideal para diagnosticar obesidade nesta população. Filardo e Petroski21 

compararam a prevalência de sobrepeso e obesidade por dois critérios de diagnóstico 

antropométrico em 400 homens de Curitiba, entre 20 e 40 anos de idade, utilizando IMC 

e porcentagem de gordura corporal estimada por quatro dobras cutâneas, segundo os 

pontos de corte sugeridos pela OMS2 e Lohman9, e concluíram que o risco de obesidade 
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pode ser mais bem identificado quando o excesso de peso é diagnosticado mediante 

porcentagem de gordura corporal. 

A associação entre o diagnóstico dos fatores de risco cardiovasculares 

estudados, presença de excesso de peso e de excesso de gordura, mostraram relação 

significativa com circunferência da cintura aumentada, hipertrigliceridemia e hipertensão 

arterial. Entre os fatores de risco de maior probabilidade para o desenvolvimento das 

doenças cardiovasculares estabelecidos desde o estudo de Framinghan, destacam-se o 

fumo, a hipertensão arterial, as dislipidemias e o diabetes melito22. Flegal et al23 

estudaram a associação entre peso corporal e mortalidade nos EUA em 2000 e 

concluíram que o baixo peso e a obesidade, em especial os elevados níveis de 

obesidade, tiveram associação com aumento da mortalidade em relação àqueles com 

peso adequado. 

Policiais com hipertensão arterial têm quatro vezes mais chances de ter excesso 

de peso. Sabe-se que o desenvolvimento precoce de doenças crônicas não-

transmissíveis, como as cardiovasculares e hipertensão, entre outras, está associado a 

elevados índices de massa corporal5,24,25. Diversos estudos enfatizam a relação entre 

aumento do peso e aumento da pressão arterial26,27,28. Peixoto et al29 avaliaram a 

associação entre IMC e hipertensão arterial em 1.238 adultos de 20 a 64 anos em 

Goiânia, concluindo que o ponto de corte de IMC 25 kg/m2 teve alta capacidade preditiva 

de hipertensão arterial. 

Policiais com hipertrigliceridemia apresentaram duas vezes mais chance de 

possuir excesso de peso. Os triacilgliceróis elevados são amplamente reconhecidos na 

literatura científica como importante fator de risco, por serem considerados marcadores 

de lipoproteínas aterogênicas remanescentes, além de outros fatores de risco, como 

pressão arterial elevada, resistência à insulina e estado pró-trombótico, sendo que o 

sobrepeso e a obesidade podem elevá-los5,8. 

O IMC acima de 25 kg/m2 não é um bom critério para diagnosticar a adiposidade 

corporal destes policiais militares, no entanto, mostrou-se bom indicador para a presença 
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de importantes fatores de risco cardiovasculares nessa população. Os achados do 

presente estudo evidenciam elevada frequência de fatores de risco de doença 

cardiovascular nos PM da região oeste do Paraná. Esses dados são preocupantes e 

altamente relevantes para o conhecimento das autoridades responsáveis por esta classe 

de trabalhadores, que responde pela segurança da população. É necessária a 

implantação de programas de saúde, mediante acompanhamento médico e nutricional, 

com acompanhamento contínuo, além de treinamento físico como parte do trabalho na 

corporação. 
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Tabela 1 – Idade, tipo e tempo de trabalho, atividade física, consumo de 
bebida alcoólica, tabagismo, estado nutricional e gordura corporal dos 
Policiais Militares, Paraná, 2006. 
 
Variáveis  n % 
Idade   
 21 – 30 (anos) 56 20,0 
31 – 40 (anos) 154 55,0 
41 – 50 anos (anos) 70 25,0 
Tipo de trabalho realizado na corporação   
Administrativo 62 22,1 
Operacional 218 77,9 
Tempo de trabalho na corporação   
2 – 10 (anos) 86 30,7 
11 – 20 (anos) 141 50,4 
21 – 31 (anos) 53 18,9 
Atividade Física   
Não realiza 94 33,6 
1 – 2 vezes na semana 44 41,1 
3 – 4 vezes na semana 52 18,6 
Diariamente  19 6,7 
Consome Bebida alcoólica   
Não consome / esporádico 118 42,1 
Diário 12 4,30 
Semanal 150 53,6 
Tabagismo   
Sim 41 14,6 
Não 239 85,4 
Classificação Nutricional pelo IMC   
Desnutrido (<18,5) 2 0,70 
Eutrófico (18,5 - 24,9) 95 33,9 
Sobrepeso (25 – 29,9) 133 47,5 
Obeso (>30) 50 17,9 
Gordura Corporal   
Abaixo da média (6-14%) 12 4,40 
Média (15%) 10 3,60 
Acima da média (16-24%) 189 69,0 

Risco de obesidade (>25%) 63 23,0 
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Figura 1 – Frequência  dos fatores de risco cardiovasculares: hiperglicemia 
em jejum, circunferência da cintura, LDL-colesterol, triacilgliceróis, 
hipertensão arterial, colesterol total e HDL-colesterol dos Policiais Militares, 
Paraná, 2006. 
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Tabela 2 – Valores médios e desvio padrão da circunferência da cintura, perfil 
metabólico e pressão arterial em Policiais Militares de acordo com IMC e gordura 
corporal, Paraná, 2006. 
 
 IMC (n=280) p-valor Gordura corporal (n=274) p-valor 

Variáveis <25 Kg/m2 >25 Kg/m2 <25% >25% 
Circunferência da 
cintura (cm) 

82,1 ±5,9 95,9 ±9,7 <0,001 87 ±7,7 103 ±7,7 <0,001 

       
Glicemia de jejum 
(mg/dL) 

85,7 ±10,2 89,1 ±16,9 0,07 86,5 ±11,1 92,5 ±23,8 <0,01 

       
Colesterol total 
(mg/dL) 

203,2 ±38,5 218,2 ±46,1 0,01 208,7 ±42 226,5 ±48 <0,01 

       
HDL-Colesterol 
(mg/dL) 

40,6 ±9,9 37,7 ±8,8 0,01 39,2 ±37,1 37,1 ±74 0,09 

       
LDL-Colesterol 
(mg/dL) 

136,7 ±33,6 147 ±41,2 0,04 141,7 ±37,9 148,2 ±42,8 0,27 

       
Triacilgliceróis 
(mg/dL) 

131,5 ±77,9 178,2 ±122,2 <0,001 147,9 ±106,5 208,7 ±115,6 <0,001 

       
Pressão Arterial 
Sistòlica* (mmHg) 

120,8 ±9,7 133,3 ±15,5 <0,001 126,5 ±12,7 137,9 ±18,6 <0,001 

       
Pressão Arterial 
Diastólica* (mmHg) 

73,8 ±8,7 82,7 ±11,2 <0,001 77,9 ±9,9 85,7 ±12,9 <0,001 

*Média das três avaliações. Valores com significância estatística (p<0,05) em negrito. 
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Tabela 3 – Associação entre IMC, porcentagem de gordura corporal e os fatores de risco cardiovasculares em Policiais 
Militares, Paraná, 2006. 

 Variáveis estudadas  N 
IMC (n=280) 

OR 
 

IC 95% 
 

p--valor 
 

N 
Gordura corporal (n=274)  

OR 
 

IC 95% 
 

p--valor <25 Kg/m2 >25 Kg/m2 <25% >25% 
n % n % n % n % 

Circunferência da cintura (>102 cm) 38 0 0 38 100 --- ----- <0,001* 37 
 
5 

 
13,5 

 
32 

 
86,5 

 
--- 
 

 
------ 

 
<0,001 

Glicemia em jejum (>110 mg/dL) 9 1 11,1 8 88,9 4,3 
 

0,53-35,1 
 

0,13* 
 
9 

 
4 

 
44,4 

 
5 

 
55,6 

 
4,46 

 
1,16-17,2 

 
0,03* 

Colesterol total (>200 mg/dL) 164 49 29,9 115 70,1 1,60 
 

0,97-2,6 
 

0,03 
 

160 
 

118 
 

73,8 
 

42 
 

26,3 
 

1,58 
 

0,87-2,84 
 

0,07 

HDL-Colesterol (<40 para homem) 170 59 34,7 111 65,3 0,95 
 

0,57-1,58 
 

0,43 
 

165 
 

125 
 

75,8 
 

40 
 

24,2 
 

1,20 
 

0,67-2,14 
 

0,28 

LDL-Colesterol (>160 mg/dL) 72 19 26,4 53 73,6 1,75 
 

0,96-3,18 
 

0,03 
 

70 
 

52 
 

74,3 
 

18 
 

25,2 
 

1,37 
 

0,71-2,59 
 

0,17 

Triacilgliceróis (>150 mg/dL) 111 25 22,5 86 77,5 2,49 
 

1,45-4,28 
 

<0,001 
 

108 
 

69 
 

63,9 
 

39 
 

36,1 
 

3,34 
 

1,86-5,99 
 

<0,001 

Hipertensão Arterial (>130/85 mmHg) 135 24 17,8 111 82,2 4,56 
 

2,63-7,89 
 

<0,001 
 

132 
 

87 
 

65,9 
 

45 
 

34,1 
 

3,56 
 

1,93-6,57 
 

<0,001 

*Teste exato de Fisher; valores com significância estatística (p<0,05) em negrito. 
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Tabela 4 - Modelo ajustado de regressão logística entre hipertensão arterial 
e hipertrigliceridemia em Policiais Militares com e sem excesso de peso 
(IMC > 25 kg/m2), Paraná, 2006. 
 

 Excesso de peso (n=280) 
Variáveis Odds ratio (IC 95%) p valor 
Hipertensão Arterial  
(>130 ou >85 mmHg) 4,20 (2,41-7,33) <0,001 
Hipertrigliceridemia  
(>150 mg/dL) 2,12 (1,20-3,75) 0,009 
Valores com significância estatística (p<0,05) em negrito. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

8.1. CONCLUSÕES 

 

ü Houve alto índice de sobrepeso e obesidade nos policiais militares avaliados, de 

acordo com a classificação proposta pela OMS. 

ü Encontrou-se alta prevalência de baixo HDL-colesterol, colesterol total e 

hipertensão arterial, dados esses desconhecidos para a maioria dos policiais; 

ü A SM estava presente em 24,6% dos policiais avaliados, ou seja, um quarto do 

grupo possuía maior risco de desenvolvimento de DCV. 

ü Embora o IMC não seja o melhor indicador de adiposidade nesta população, 

houve associação positiva entre o aumento do IMC e presença de fatores de risco 

cardiovasculares. 

ü A ingestão alimentar de macronutrientes esteve, na grande maioria, dentro das 

faixas aceitáveis, no entanto, uma minoria atingiu as necessidades de fibras de 

acordo com as novas recomendações. 

ü A ingestão de vitaminas antioxidantes foi bastante inadequada em mais da 

metade do grupo, assim como a vitamina D e o cálcio. 

ü A ingestão de ácido fólico foi inadequada em quase 100% do contingente, 

enquanto a cianocobalamina estava dentro da recomendação adotada. 

ü O grupo com SM ingere menos vitamina D e energia comparada ao grupo sem 

esse diagnóstico. 
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8.2. RESULTADOS NÃO APRESENTADOS NESTA TESE 

 

ü Foi realizada antropometria da equipe do exército, no entanto, não foi possível a 

realização dos exames bioquímicos deste grupo. Como a equipe do exército não 

apresentou nenhum caso de obesidade, optou-se por estudar com maior 

profundidade a equipe da Polícia Militar. 

ü Foram encontrados quatro policiais com hiperglicemia ao acaso, e encaminhados 

para investigação clínica, sendo dois policiais diagnosticados com diabetes melito, 

que não sabiam do diagnóstico e faziam parte do contingente ativo. 

ü A análise da frequência do consumo dos grupos alimentares mostrou baixo 

consumo de frutas, verduras e legumes e alto consumo de açúcares, frituras, 

embutidos, refrigerante e café. 

ü O consumo de álcool foi alto, sendo a bebida mais consumida a cerveja. Houve 

correlação positiva entre ingestão de álcool e SM neste grupo. 

ü Observou-se que o policial tem o IMC, a circunferência da cintura e o percentual 

de gordura aumentado ao longo do tempo de trabalho e idade, como a população 

de maneira geral. No entanto, esse dado chamou atenção, pois se trata de um 

grupo específico, o qual deveria estar preparado fisicamente para a demanda de 

sua atuação profissional. 

ü A avaliação das condições higiênico-sanitárias do Rancho mostrou-se bastante 

precária. 

 

 

8.3. INTERVENÇÃO 

 

ü Todos os policiais receberam retorno quanto aos resultados do estado nutricional, 

exames bioquímicos e pressão arterial. 
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ü Aqueles que tiveram alteração em um dos componentes acima foram 

encaminhados para a realização de acompanhamento médico conveniado com a 

corporação e atendimento nutricional na Clínica de Nutrição da Faculdade Assis 

Gurgacz. 

ü Na última coleta (fase 4), todos policiais receberam as orientações gerais para o 

estado nutricional e/ou doença apresentada. 

ü Houve alteração do cardápio servido no Rancho, retirando-se o uso da banha de 

porco no preparo das refeições, reduzindo-se a oferta de carboidratos excessivos 

e estimulando-se maior consumo de frutas e hortaliças. 

ü Reformou-se a câmara fria do Rancho. 

ü Implantou-se controle de qualidade desde a aquisição ao preparo dos alimentos 

servidos no Rancho. 

ü O refeitório foi revitalizado, inserindo motivos de frutas e hortaliças nos jogos 

americanos, como forma de incentivo ao consumo desses grupos alimentares, 

além de outras intervenções de educação nutricional e alimentar. 

 

 

8.4. SUGESTÕES 

 

ü Fazem-se necessárias ações governamentais para que haja implantação de um 

Programa de Saúde voltado aos policiais, com acompanhamento médico e 

nutricional, bem como treinamento físico dentro da escala de trabalho. 

ü Os Batalhões deveriam contar com nutricionista responsável técnico para 

administrar o Rancho, realizar controle de qualidade e adequar o cardápio 

oferecido aos policiais. 
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ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 
 

Título do projeto: Fatores de risco nutricionais envolvidos no desenvolvimento da 

Síndrome Metabólica em Policiais Militares do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cascavel, 

Paraná. 

O objetivo deste estudo é avaliar se a composição de sua alimentação tem influência no 

desenvolvimento de doenças do coração.   

Procedimentos utilizados: 

- Medidas: Será realizado seu peso e medida a sua altura e a circunferência da sua 

cintura. Também será verificado o total de gordura do seu corpo através do exame de 

bioimpedância, onde serão ligados eletrodos em sua mão e pé do lado direito do seu 

corpo. Este exame é indolor.  

- Medição da pressão arterial. 

- Avaliação da ingestão alimentar: Será avaliado seus hábitos alimentares através de 

questionários, para saber a quantidade e a qualidade de alimentos que você ingere. 

Este questionário será aplicado em três dias intercalados. 

- Será realizado o exame de sangue, onde será tirado apenas 5 ml de sangue pelo 

técnico do laboratório para que seja feita a análise de açúcar e gordura no sangue. 

Riscos e benefícios: 

Esta pesquisa não apresenta riscos graves aos policiais. Pode haver o 

constrangimento ao responder as questões do questionário; constrangimento ao realizar 

a antropometria ou desconforto na coleta sangue. Caso você não queira responder as 

questões ou realizar os exames, você tem o direito de não participar. Estes riscos serão 

mínimos uma vez que a equipe estará bem treinada. 

Os benefícios que você terá é saber como está a sua saúde, se você tem diabetes 

ou colesterol alto e caso haja alteração você será encaminhando ao médico e poderá 

realizar acompanhamento nutricional na Clínica da FAG, se tiver interesse, além do 

acompanhamento que será realizado no seu próprio local de trabalho. 

 

Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas. O principal investigador é a nutricionista Ana 

Flávia de Oliveira, que pode ser encontrada na Faculdade Assis Gurgacz à Rua das 

Torres, 500, cep 85805-000, Bairro FAG, Cascavel-PR. Telefone: (45) 3321-3900. 
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Se você tiver alguma dúvida ou consideração sobre a ética da pesquisa, entre em  

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar, cj 14, 

telefones: 5571-1062 ou fax 5539-7162. E-mail: cepunifesp@epm.br.  

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo a continuidade do seu tratamento na 

Instituição. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Será mantido atualizado sobre 

os resultados parciais da pesquisa, quando os resultados sejam do conhecimento do 

pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 

sua participação. Se existir qualquer despesa adicional ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamento 

proposto neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem o direito a 

tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

Compromisso do pesquisador (Ana Flávia de Oliveira), de utilizar os dados e o 

material coletado somente para esta pesquisa. 

 

      Fui  suficientemente informado a respeito das 

informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Fatores de risco 

nutricionais envolvidos no desenvolvimento da Síndrome Metabólica em Policiais 

Militares do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cascavel, Paraná”. 

      Eu discuti com a nutricionista Ana Flávia de 

Oliveira, sobre a minha decisão em participar neste estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que 

tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do participante                                      Data ___/___/___ 

 

mailto:cepunifesp@epm.br
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      Declaro que obtive de forma apropriada e 

voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste representante legal para a 

participação neste estudo. 

 

 

 

______________________________________ 

               Ana Flávia de Oliveira                            Data ___/___/___ 

         Nutricionista responsável pelo estudo 
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ANEXO 2 – Questionário Aplicado 

 
 
Nome:_______________________________________________________ Idade:______ 
Adm(  )      Opr (  )       Atividade:_____________________________________________ 
 
Dados Antropométricos 
Data Peso (kg) Altura (m) IMC CB (cm) CC (cm) CQ (cm) R C/Q CP (cm) 
         

 
Dados Bioimpedância 
Água corporal_______________ 
Peso gordura corporal_______________   % Gordura corporal_______________ 
Massa muscular___________________ % massa muscular________________ 
 
Exames Bioquímicos 

Exame Valor  referência         /        /                         /        / 
Glicemia jejum <110 mg/dL   

Glicemia ao acaso <140 mg/dL   
Coleterol Total < 240 mg/dL   

LDL >40 mg/dL   
HDL <130 mg/dL   

Triglicérides <150 mg/dL   
 
 
Medir a pressão, seguindo os seguintes critérios: 
- Certificar-se que o paciente não está com a bexiga cheia; praticou exercícios físicos; 
ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumou até 30 minutos antes. Sentar, manter 
pernas descruzadas e braço na altura do coração. 
- Deixar o paciente descansar por 5 a 10 minutos. 
- Não arredondar os valores para dígitos terminados em zero ou cinco. 
- Medir duas vezes, uma em cada braço. Utilizar o braço de maior pressão, padronizando 
o de maior pressão. 
- Se usuário de medicação anti-hipertensiva, medir em pé 
- Anotar o menor valor. 
 
Data          /          /             /           /          /            /                  
Pressão Arterial    
 
 
Uso de cigarro?    Sim (   )             Não (  ) 
Fuma há quanto tempo?______________________________________________ 
Freqüência de cigarro por dia:__________________________________________ 
 
Uso de bebidas alcóolicas?    Sim (   )             Não (  ) 
Freqüência de bebida alcoólica: 
Diário (   ) 
Nº vezes por semana_________________________________________________ 
Nº vezes por mês____________________________________________________ 
Quando bebe, qual a quantidade?_______________________________________ 
Há quanto tempo?___________________________________________________ 



Anexos  99 
 

Faz atividade física?    Sim (   )             Não (  ) 
Diário (   ) 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Tipo de exercício__________________________________ tempo_____________ 
Tipo de exercício__________________________________ tempo_____________ 
Tipo de exercício__________________________________ tempo_____________ 
Tipo de exercício__________________________________ tempo_____________ 
 
Voce já teve: 
Pressão alta?                                                                 Sim (   )             Não (   ) 
Doença no coração?                                                     Sim (   )             Não (   ) 
Doença no fígado sem ser por bebida alcoolica?         Sim (   )             Não (   ) 
Doença no fígado por bebida alcoolica?                       Sim (   )             Não (   ) 
Aumento do ácido úrico?                                               Sim (   )             Não (   ) 
 
Se mulher: 
Diabetes gestacional?                                                   Sim (   )             Não (   ) 
Síndrome do ovário policístico?                                    Sim (   )             Não (   ) 
 
História familiar de doença cardiovascular em: 
- Mulheres com menos de 65 anos 
- Homens com menos de 55 anos 
sim (     )                        Não (     ) 
 
História na família (pai e mão, avô e avó) das seguintes doenças: 
a) Pressão alta?    Sim (   )             Não (   ) 
b) colesterol alto?    Sim (   )             Não (   ) 
c) triglicérides alto?    Sim (   )             Não (   ) 
d) Diabetes?    Sim (   )             Não (   ) 
e) AVC?  Sim (   )             Não (   ) 
 
Usa medicamento?    Sim (   )             Não (   ) 
Para quê?_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Lembra o nome ?    Sim (   )             Não (   ) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Vai ao médico com qual freqüência? 
Nº de vezes ao ano___________________Outra freqüência___________________ 
 
A maior parte das refeições diárias se concentra: 
a) casa (   ) 
b) Rancho (   ) 
c) rua (   ) 
Número de refeições / dia_________ 
 
Em casa: 
Usa óleo vegetal (soja, canola, etc.)?                               Sim (   )             Não (   ) 
Usa banha de porco?                                                        Sim (   )             Não (   ) 
Usa temperos prontos (tipo caldo Knnorr, Sazon, etc.)?   Sim (   )             Não (   ) 
Coloca sal a mais na comida já pronta no prato?              Sim (   )             Não (   ) 
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Freqüência do consumo de: 
a)  Frutas 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Quando come, sabe dizer quanto?__________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Tipo de fruta mais freqüente:_______________________________________________ 
 
b) Verduras (folhas) 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Quando come, sabe dizer quanto?__________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Tipo de folha mais freqüente_______________________________________________ 
 
c) Legumes (cenoura, chuchu, abobrinha, etc.) 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Quando come, sabe dizer quanto?__________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
d)  carne (vermelha ou branca) 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Quando come, sabe dizer qual é mais freqüente e quanto?_______________________ 
______________________________________________________________________ 
 
e) leite ou iogurte 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Quando come, sabe dizer quanto?__________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
f) queijo 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Quando come, sabe dizer qual é mais freqüente e quanto?_______________________ 
______________________________________________________________________ 
 
g) Feijões 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
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Nº vezes por mês_____________________________ 
Quando come, sabe dizer quanto?__________________________________________ 
 
h) frituras de imersão 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Quando come, sabe dizer quais alimentos e quanto?____________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
g) açúcares e/ou doces 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Quando come, sabe dizer quais alimentos e quanto?___________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
h) Embutidos (salsinha, salame, liguiça) 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Quando come, sabe dizer quais alimentos e quanto?___________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
i) refrigerante 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Quando toma, sabe dizer quanto?___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Qual tipo (light ou diet)?___________________________________________________ 
 
j) Café, chá preto, chá mate torrado 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Quantidade:____________________________________________________________ 
 
k) chimarrão 
Não consome  (   ) 
nº vezes por dia______________________________ 
Nº vezes por semana__________________________ 
Nº vezes por mês_____________________________ 
Quantidade_____________________________________________________________



Anexos  102 
 

         Recordatório de 24h                                     Dia alimentar habitual 
 
Café da manhã  -  Horário   

Alimento e quantidade                           
  
  
  
  
  
  

 
Colação  -  Horário   

Alimento e quantidade                           
  
  

 
Almoço  -  Horário   

Alimento e quantidade                           
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Lanche da tarde  -  Horário   

Alimento e quantidade                           
  
  
  
  

 
Jantar  -  Horário   

Alimento e quantidade                           
  
  
  
  
  
  
  

 
Ceia  -  Horário   

Alimento e quantidade                           
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ANEXO 3 – Aprovação do Comitê de Ética da UNIOESTE 
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ANEXO 4 - Aprovação do Comitê de Ética da Faculdade Assis Gurgacz 
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ANEXO 5 - Aprovação do Comitê de Ética da UNIFESP 

 

 

 


