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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura atualizada sobre a 

prevenção e consequências da obesidade em militares. É fundamental que os 

militares sejam saudáveis, tanto para os serviços internos quanto para os externos. 

Observou-se que a obesidade é uma doença crônica, de etiologia multifatorial que 

exige uma iniciativa terapêutica de longo prazo e tratamento interdisciplinar. 

Portanto, é importante a inserção de estratégias como programas que prevejam a 

prática regular de atividade física para os militares; o respectivo controle equilibrado 

da alimentação com a finalidade de possibilitar uma melhor regulação do estado de 

sobrepeso e obesidade; a divulgação de informação sobre a obesidade e seus 

malefícios; esclarecimento de dúvidas sob supervisão médica, nutricional e 

psicológica voltada para os aspectos preventivos da obesidade; as suas 

consequências e indicação para tratamento. A aplicação de tais estratégias pode ser 

revertida em uma prestação de serviço de melhor qualidade para a sociedade e 

melhora a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar físico e psicológico dos 

militares, contribuindo para uma vida mais saudável. 

 
 
Palavras chave: Obesidade. Militares. Prevenção. Alimentação saudável. Prática de 
atividades físicas. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

 

This study aims to conduct an updated literature review on the prevention and 

consequences of obesity in the military. It is crucial that the military be healthy for 

both internal and external services. Obesity is a chronic disease of multifactorial 

etiology that requires a long-term therapeutic initiative and interdisciplinary treatment. 

Therefore, it is important to insert strategies such as programs that provide for the 

regular practice of physical activity for the military; the respective balanced control of 

diet in order to enable better regulation of overweight and obesity; the dissemination 

of information about obesity and its harmful effects; clarification of doubts under 

medical, nutritional and psychological supervision focused on the preventive aspects 

of obesity; its consequences and indication for treatment. The application of such 

strategies can be reversed to provide better quality service to society and improve 

the quality of life, health and physical and psychological well-being of the military, 

contributing to a healthier life. 

 
 
 
Key words: Obesity. Military. Prevention. Healthy eating. Practice of physical 
activities.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade constitui uma condição fisiopatológica caracterizada por um 

excesso de gordura corporal, que pode determinar sérios problemas de saúde e 

aumento da mortalidade. Considerando as mudanças ambientais nos últimos 50 

anos, tais como: crescimento exponencial de grandes cidades e seu estilo de vida; 

sedentarismo, estresse crônico, alimentação rica em alimentos com alta densidade  

calórica, a obesidade converteu-se em uma pandemia em contínuo crescimento 

(MULLER, 2003). 

A obesidade também tem afetado os militares, com prevalência das mais 

elevadas, segundo Neves (2008), e atinge não apenas a sua saúde, mas interfere 

na realização das tarefas cotidianas, particularmente, na realização e no 

desempenho de atividades físicas.  

Deve-se ressaltar que níveis adequados de aptidão física e atividade física 

foram identificados como fatores de proteção para inúmeras doenças e como 

promotores de qualidade de vida. No entanto, há um contexto complexo que engloba 

aspectos da constituição genética, idade, sexo, maturidade de habilidades motoras, 

diferenças sociais, culturais e étnicas de grupos e populações demográficas que 

determinam o desempenho físico de indivíduos em cada fase da vida (ABESO, 

2016). 

Em um estudo clássico de Nahas (2013), verificou-se que o baixo nível de 

aptidão física está associado a maiores taxas de mortalidade, mesmo com ajustes 

de idade, tabagismo, nível de colesterol, pressão arterial, glicemia e história familiar 

de doença coronariana. Investigações de amostras brasileiras apontam para baixo 

elevada prevalência de condicionamento físico, bem como a falta de dados com 

populações de adultos, estudos sobre o desempenho físico em adolescentes e 

escolares. 

Nesse entendimento, Matsudo (2015) discorre que a idade e o estado 

nutricional podem ser designados como fatores primordiais para o desempenho 

físico, e há um declínio nos níveis de aptidão com o avançar da idade, bem como 

aqueles indivíduos que estão com sobrepeso e obesidade. Apesar disso, mais 

detalhes sobre como ocorre esse processo e velocidade na transição da 

adolescência para a idade avançada pode revelar pontos críticos de intervenção, e 



colaborar para uma maior compreensão dos diferentes mecanismos biológicos 

relacionados ao desenvolvimento humano. 

Dessa forma, este estudo tece uma abordagem sobre a obesidade em 

militares focando a prevenção e consequências. A questão norteadora é conhecer: 

quais são os fatores que contribuem para a prevenção e as possíveis consequências 

por não atentar aos cuidados exigidos? 

O objetivo principal é realizar uma revisão de literatura atualizada sobre a 

prevenção e consequências da obesidade em militares.  

 

  



2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico contemplando livros, artigos 

científicos, diretrizes, resoluções, monografia e dissertações de mestrado, 

totalizando 42 referências, sendo que desse total foram escolhidas 38. A maioria da 

literatura trabalhada foi nacional e apenas duas são internacionais. 

As bases de dados acessadas foram: Scielo, BVS, e Google Acadêmico. 

Foram também acessadas as bases de dados de universidades e de órgãos 

federais. 

Os descritores empregados para buscar o material bibliográfico foram: 

obesidade, fatores contributivos para obesidade, prevenção da obesidade, 

consequências da obesidade, doenças relacionadas à obesidade, militares, 

obesidade e militares, atividade física, alimentação saudável, obesidade e sexo 

masculino, obesidade e sexo feminino, prática de exercícios, riscos causados pela 

obesidade. 

Portanto, a metodologia de pesquisa utilizada neste estudo é descritiva e 

bibliográfica, de cunho qualitativa. 

 

2.2 OBESIDADE 

 

A obesidade é conceituada como a alteração do estado nutricional por 

desequilíbrio entre ingestão e gasto energéticos sendo caracterizada pelo aumento 

de células adiposas. Cuppari (2005) salienta que na obesidade, há um maior uso de 

hidratos de carbono, especialmente, para o processo de reesterificação dos ácidos 

graxos, os quais são depositados como triglicerídeos no tecido adiposo. O obeso é 

portador de uma doença endócrino-metabólica crônica, heterogênea e multifatorial, 

caracterizada pelo excesso de gordura corporal em um nível que compromete a 

saúde. 

Em outra obra Cuppari (2012) define a obesidade como sendo “uma 

enfermidade crônica, que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura a um 

nível tal que a saúde esteja comprometida”. A autora considera que a distribuição da 

massa de gordura, especialmente, a que se localiza na porção abdominal da 



pessoa, é a que mais preocupa devido aos altos níveis de complicações que são 

relativas a ela. 

Mello, Luft e Meyer (2004) definem a obesidade como o ganho de peso na 

criança, que é acompanhado por aumento de estatura e aceleração da idade óssea. 

Contudo, depois, o ganho de peso continua e, a estatura e a idade óssea ficam 

constantes. A puberdade pode acontecer mais cedo, o que ocasiona altura final 

diminuída, decorrente do fechamento mais precoce das cartilagens de crescimento. 

O termo obesidade simples, ou primária, ou exógena, ou por ingestão calórica 

tem sido empregado para identificar a que não apresenta causa orgânica como sua 

etiologia. A obesidade exógena ou nutricional reflete excesso de gordura decorrente 

do balanço positivo de energia entre o ganho e o gasto calórico, corresponde a 90% 

dos casos e é, das doenças nutricionais, a que mais tem apresentado aumento de 

prevalência, não apenas nos países desenvolvidos, mas também nos países onde a 

desnutrição continua sendo o maior problema nutricional (MÜLLER, 2003). 

A obesidade endógena, por sua vez, está primariamente associada a 

distúrbios endócrinos e síndromes genéticas e outras afecções do sistema nervoso 

central como tumores, sequelas de traumatismos e processos infecciosos. 

Corresponde a menos de 10% das obesidades (MÜLLER, 2003). 

Nesse sentido, Mello, Luft e Meyer (2004) destacam que a obesidade pode 

ser dividida em obesidade de origem exógena, que é a mais frequente, e endógena. 

A obesidade exógena deriva-se do desequilíbrio entre a ingestão e o gasto calórico, 

deve ser administrada com orientação alimentar, principalmente, pelas mudanças de 

hábitos e a otimização da atividade física. A obesidade endógena deve identificar a 

doença básica e tratá-la. 

 Para Barbanti (2012) a “obesidade é uma condição patológica na qual o peso 

corporal da pessoa do sexo masculino está de 20-25% acima de sua exigência física 

e esquelética” (p. 431). O mesmo autor ainda afirma em relação ao sobrepeso: “é 

qualquer desvio de 10% ou mais sobre o peso ideal indicado de uma pessoa” (p. 

551). 

 De acordo com Mello, Luft e Meyer (2004), existem muitos métodos 

diagnósticos para classificar a pessoa em obesa e sobrepeso. O índice de massa 

corporal (IMC), peso/estatura, e a medida da dobra cutânea do tríceps (DTC), são 

muito empregados em estudos clínicos e epidemiológicos. É comum usar os 

percentis 85 e 95 do IMC e da DCT na detecção de sobrepeso e obesidade. 



 Mello, Luft e Meyer (2004) comentam sobre a tabela de Cole et al, que 

apresentam padrões mundiais para sobrepeso e obesidade infantil. Outro índice 

muito utilizado é o índice de obesidade – IO, que aponta quanto do peso do paciente 

excede seu peso esperado, corrigido para a estatura. Segundo este índice, a 

obesidade é tida como leve quando o IO equivale de 120% a 130%; moderada 

quando é de 130% a 150%; e grave quando é acima de 150%. Um problema que os 

autores identificam em relação a este método é entender que qualquer aumento de 

peso acima do peso corpóreo padrão representa aumento de gordura. Dessa forma, 

nem todas as crianças com IO superior a 120% são, de fato obesas. No entanto, 

este método pode ser de grande valia na diferenciação de crianças obesas. 

 A opção por um ou outro método deve seguir alguns critérios, como, por 

exemplo, levar em consideração o sexo, idade e maturidade sexual para conseguir 

valores de referência e classificação de obesidade. No sexo feminino, as dobras 

cutâneas podem ser maiores, pela maior quantidade de gordura. Na criança e no 

adolescente, o IMC está associado à idade e fase de maturação sexual. Existem 

distinções na quantidade de gordura e na sua distribuição regional entre os 

indivíduos, e também quanto à idade e sexo, distinções essas que podem ser de 

causas genéticas (MELLO, LUFT e MEYER, 2004). 

O ponto de corte para adultos tem sido identificado baseada na associação 

entre IMC e doença crônica ou mortalidade. A classificação da obesidade aceita pela 

World Health Organization (WHO) é fundamentada em padrões internacionais, está 

em conformidade com a relação do IMC e os riscos de comorbidades, é ilustrada 

pela tabela 1. 

Para a WHO (2000) essas comorbidades se referem o alto risco 

cardiovascular, dislipidemia, diabetes tipo I e II, síndrome metabólica e resistência à 

insulina e hipertensão arterial. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – classificação da obesidade 

 



Classificação IMC (kg/m2) Risco de comorbidades 

Baixo peso Menor que 18,5 Baixo 

Normal Entre 18,5 – 24,9 Médio 

Pré-obeso (sobrepeso) Entre 25 – 29,9 Aumentado 

Obeso I Entre 30 – 34,9 Moderado 

Obeso II Entre 35 – 39,9 Severo 

Obeso III Maior ou igual a 40 Muito severo 

 

Fonte: CUPPARI (adaptado), 2012 

  

 

O IMC é um bom indicador, mas não totalmente correlacionado com a 

gordura corporal. De acordo com Coutinho (1999), as suas limitações são: 

 Não distingue massa gordurosa de massa magra, podendo ser pouco 

estimado em pessoas mais velhas, decorrente de sua perda de massa 

magra e diminuição do peso, e superestimado em indivíduos musculosos; 

 O IMC não reflete, necessariamente, a distribuição da gordura corporal. A 

medida da distribuição de gordura é relevante na avaliação de sobrepeso 

e obesidade porque a gordura visceral (intra-abdominal) é um fator de 

risco potencial para a doença, independentemente da gordura corporal 

total.   

As pessoas com o mesmo IMC podem apresentar diferentes níveis de massa 

gordurosa visceral, como, por exemplo, a distribuição de gordura abdominal é 

claramente influenciada pelo sexo - para algum acúmulo de gordura corporal, o 

homem tem em média duas vezes a quantidade de gordura abdominal do que a 

mulher na pré-menopausa (COUTINHO, 1999).  

A circunferência da cintura (CC) e a razão cintura-estatura (RCEst) têm sido 

propostas como medidas antropométricas adicionais para avaliar a obesidade e 

adiposidade central porque estariam atreladas ao impacto adverso nos fatores de 

risco cardiovascular, independentemente, da condição do peso corporal, sendo 

benéfico para identificação precoce de crianças que se beneficiariam com uma 

intervenção precoce. Segundo Coutinho (1999), estudos revelam que esses 

parâmetros seriam melhores preditores de risco cardiovascular em crianças e 

adolescentes quando comparados ao IMC isoladamente.  



Oliveira (2011) ressalta que o excesso de gordura corporal tornou um 

problema de proporção mundial, que está afetando cada vez mais pessoas, 

especialmente, as que vivem nos grandes centros urbanos. Embora o interesse em 

tratar obesidade tenha aumentado, sua prevalência, contudo, não tem diminuído. O 

estilo de vida com baixos níveis de atividade física e hábitos alimentares 

inadequados tem contribuído para o excesso de gordura corporal em indivíduos de 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

 

2.3 ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

 

A prática de atividade física regular na adolescência proporciona inúmeros 

benefícios para a saúde tanto a curto quanto em longo prazo. Hallal et al (2010) 

comentam que além dos benefícios para a saúde, sabe-se que com hábitos 

saudáveis adquiridos ainda na infância e adolescência tem maior probabilidade de 

continuar na vida adulta.  

Muitos estudos revelam, segundo Hallal et al (2010), baixos níveis de jovens 

tidos como ativos na prática de atividade física. Isso é mais preocupante quando 

estudos apontam, principalmente, em países desenvolvidos, de que a prática de 

atividade física regular na adolescência vem diminuindo nas últimas décadas. Um 

dos fatores que contribuem para o aumento do sedentarismo e consequente 

sobrepeso/obesidade é a redução da atividade física até mesmo nas aulas de 

educação física na escola. 

Guedes et al (2012) ressaltam que a prática de atividade física deve ser vista 

como elemento multidimensional em que envolve intensidade, duração e frequência 

de movimento do corpo, enquanto aptidão física inclui distintos elementos 

identificados e aperfeiçoados com a prática mais eficaz do movimento, isto é, prática 

essa voltada para algum esporte. Assim, os estudos mostram e sugerem que tanto a 

prática de atividade física quanto o exercício físico trazem benefícios para a saúde. 

Nessa perspectiva, o processo de envelhecimento, segundo Oliveira (2011), 

acompanha várias mudanças tanto morfológicas quanto funcionais, resultado da 

redução de reserva funcional dos órgãos e aparelhos. Esse processo e complexo 

inclui muitos fatores desde biológicos, comportamentais e ambientais, e outros, que 

influenciam na maneira em que se atingirá determinada idade. Contudo, a atividade 

física é considerada pelos profissionais da saúde como movimento corporal, cujo 



movimento possibilita qualquer gasto energético maior do que os níveis de repouso, 

assim, tem um papel muito relevante no processo de envelhecimento. Desse modo, 

a atividade física é tida como muito importante para prevenção/manutenção e 

restabelecimento dos equilíbrios biológico, psicológico e social. 

Batista Filho, Jesus e Araújo (2013) afirmam que com um estilo de vida 

menos ativo fisicamente existe um aumento do número de pessoas com sobrepeso 

que, consequentemente, tem agravado os problemas de saúde de forma gradativa 

nas últimas décadas. Portanto, os estudos evidenciam o papel dos exercícios físicos 

na promoção da saúde psicológica, social e do bem estar da pessoa. Os autores 

ainda acrescentam dizendo que os benefícios promovidos pela atividade física, não 

está associado apenas a diminuição de peso, mas existe uma vasta contribuição em 

todo o metabolismo do indivíduo em função da manutenção da saúde. Geralmente, 

estudos evidenciam ligações entre a prática de exercícios e aspectos específicos da 

saúde psicológica, mais precisamente a ansiedade, estresse, depressão, humor e 

emoção, autoestima e disfunção psicológica. 

 O treinamento de força ou treinamento resistido pode ser usado, segundo 

Assumpção (2010), para diversos fins, tais como: aumentar o desempenho 

esportivo, o condicionamento físico, a estética, promoção da saúde, melhora das 

capacidades físicas em pessoas com doenças crônicas, pois é tido como um método 

de treinamento físico adequado e seguro. 

 Os exercícios resistidos induzem a respostas fisiológicas agudas que 

influenciam ganhos de força e hipertrofia muscular, pois age sobre processos 

metabólicos e celulares desenvolvendo efeitos positivos como: melhoria no controle 

e ajuda na prevenção de fatores de riscos de síndrome metabólica, influenciando na 

redução de peso corporal, aumento à sensibilidade de insulina, aumento da 

tolerância à glicose e melhoria do perfil lipídico (CASTILHO, 2014). 

 Felipe et al (2015) destacam que o treinamento de força causa mudanças 

significativas na qualidade de vida, principalmente, na capacidade funcional de 

portadores de necessidades especiais. Nessa linha, Seron; Silva e Greguol (2014), 

salientam que intervenções que utilizam o treinamento de força influenciam na 

aptidão física, segundo os métodos e protocolos que atendem às pessoas com 

necessidades especiais, suprindo lacunas ainda existentes para a prescrição 

apropriada e eficiente para esses grupos. 

 



2.3.1 Obesidade e atividade física 

 

 Como se vê está comprovado que a atividade física, independente, de quem 

a pratique, mas feita de modo regular apresenta melhor qualidade de vida, por meio 

também da qualidade da alimentação e redução do consumo de calorias. Para 

Barbanti (2012) o treinamento anaeróbico e o treinamento de força aumentam a 

eficiência dos sistemas de produção de energia anaeróbios, propiciando uma 

melhora na tolerância aos desequilíbrios ácidos básicos. Em geral, são exercícios de 

curta duração e alta intensidade. O treinamento de força trabalha na melhoria da 

força máxima, a força rápida (potência) e resistência de força. 

 Para Tortora (2010) os exercícios físicos ou a perda de peso em pessoas 

obesas, aumentam a sensibilidade dos receptores de insulina e aumentam a 

tolerância à glicose, provocando a redução do açúcar sanguíneo, lipídios 

sanguíneos, hipertensão e obesidade abdominal. 

 Estudos relatados por Silva et al (2009) dão conta que o exercício físico 

aumenta o hormônio do crescimento (GH) circulante também em crianças e 

adolescentes, e que o mesmo incide nos metabolismos lipídicos, proteicos e 

glicídios, mas sem conclusão a respeito do comprometimento de estatura em função 

do exercício físico. 

 A criança e o adolescente apresentam uma tendência a ficar obesos quando 

são sedentários, e a própria obesidade pode torná-los mais sedentários. Hábitos 

sedentários, como assistir televisão e jogar vídeo game, ajudam na redução do 

gasto calórico diário. Pesquisas realizadas por Klesges et al apud Mello, Luft e 

Meyer (2004) revelaram uma redução relevante da taxa de metabolismo de repouso, 

enquanto as crianças assistiam a um certo programa de televisão, sendo ainda 

menor nas pessoas obesas. Verifica que além do gasto metabólico de atividades 

diárias, o metabolismo de repouso também pode contribuir para o surgimento da 

obesidade. Dessa forma, o aumento da atividade física é um objetivo que deve ser 

seguido, em conjunto com a redução da ingestão de alimentos. Com os exercícios 

físicos a pessoa, em geral, opta por alimentos menos calóricos.  

A atividade física é relevante na composição corporal, por aumentar a massa 

óssea e prevenir a osteoporose e a obesidade (MATSUDO, PASCHOAL e 

AMANCIO, 2008). 



Quanto à atividade física, normalmente a criança obesa não tem muita 

habilidade no esporte. Para a realização da atividade física sistemática, deve-se 

fazer uma avaliação clínica. Entretanto, a ginástica formal, feita em academia, 

dificilmente é tolerada por um longo período, porque são exercícios repetitivos, 

pouco lúdico e artificial no sentido de que os movimentos realizados não fazem parte 

do dia a dia de grande parte das pessoas. Existe também o transtorno para os pais 

e/ou responsáveis de levarem as crianças em atividades sistemáticas, tanto pelo 

custo como pelo deslocamento. Nesse sentido, deve-se criar uma dinâmica de 

ideias para aumentar os exercícios físicos, como, por exemplo, descer e subir 

escadas do edifício onde mora, pular corda, caminhar, ajudar nos afazeres 

domésticos, entre outros. O fato de mudar de atividade, mesmo que ela ainda seja 

sedentária, já provoca o aumento de gasto energético e, principalmente, mudança 

de comportamento, de não ficar parado, por horas, numa só atividade sedentária 

(MELLO, LUFT e MEYER, 2004). 

Constata-se que o sedentarismo e a obesidade quase sempre estão 

interligados. Políticas públicas são bem vindas ao realizar campanhas a respeito das 

vantagens de atitudes saudáveis, como a prática de esportes ou exercícios físicos e 

a redução de alimentos calóricos. Tais recomendações servem tanto para adultos, 

como também em relação às intervenções junto aos pais e professores, que podem 

contribuir para a redução dos riscos que as crianças e adolescentes estão expostos. 

 

2.4 OBESIDADE EM MILITARES  

 

É de fundamental importância que a população de militares seja saudável, 

operacional e pronta para as ações de combate. Nesse sentido, vários estudos 

foram feitos com esse universo particular de indivíduos. 

Correa (2008) realizou um estudo para conhecer os hábitos alimentares de 

militares da cidade de Cascavel, no Paraná, com um grupo de 91 participantes com 

faixa etária de 18 a 24 anos, sendo 100%, do gênero masculino. A coleta de dados 

foi por meio de um inquérito alimentar. Para a análise dos dados, foi realizado o 

teste Quiquadrado ao nível de 5%, onde se verificou que apenas o consumo de 

verduras e legumes, não é significante para a ingestão diária, pois somente 54% da 

população consomem estes nutrientes diariamente. Na análise do consumo diário de 

doces e sucos artificiais não apresentaram significância.  



Para a análise do consumo de água, verificou-se que 98% dos indivíduos 

ingerem água diariamente, porém 28 indivíduos, ou seja, 30,76% da população 

estudada consomem até 10 copos de água diariamente, um total de 2000ml, e 

somente 5,49% dos militares consomem 3000ml de água diariamente, um indicador 

baixo para esta população que necessita de maior reposição hídrica. Dessa forma, 

observa-se a necessidade de orientações nutricionais mais profundas, capazes de 

promover um estilo de vida saudável, melhorando o desempenho físico e prevenindo 

o aparecimento de possíveis distúrbios causados por hábitos alimentares 

inadequados (CORREA, 2008). 

Teixeira e Pereira (2010) realizou um estudo, que teve como objetivo analisar 

os níveis de aptidão física, de acordo com a idade e o estado nutricional em 

militares. Foram aplicados testes de resistência aeróbica, muscular e flexibilidade, e 

avaliação do estado nutricional em 1.011 militares. Foram também realizadas 

análises de correlação, covariância e razões de prevalências. Os indivíduos 

apresentaram desempenho regular nos testes de aptidão física. Uma diminuição dos 

índices de desempenho físico de acordo com o avanço da idade foi verificada 

considerando todas as faixas etárias investigadas.  

As razões de prevalências mostraram uma forte tendência de diminuição do 

desempenho físico dos 18 aos 54 anos. Sujeitos com idades entre 41 e 54 anos 

apresentaram prevalências de baixos índices cada vez maior, na comparação com a 

faixa etária de 18 a 20 anos maior em comparação a sujeitos com idades entre 21 a 

25 anos. Houve uma redução dos escores da faixa de 18 a 20 em relação à de 41 a 

54 anos, de 11,45% no grupo normal e de 20,91% no grupo com sobrepeso e 

obesidade. O estudo concluiu que a idade e o estado nutricional apresentaram forte 

influência na diminuição nos escores de desempenho físico, principalmente, após os 

30 anos (TEIXEIRA e PEREIRA, 2010). 

Muniz e Bastos (2010) realizaram uma pesquisa com o objetivo de revisar os 

principais aspectos da obesidade e suas implicações na medicina aeroespacial. 

Foram pesquisados o banco de dados do Centro de Medicina Aeroespacial 

(CEMAL), referente ao ano de 2005, e da Comissão Desportiva da Aeronáutica 

(CDA), referente a 2008. O pesquisador ressalta que 53% das Organizações 

Militares (OM) enviaram os testes à CDA. Foi constatado que 45,5% dos indivíduos 

avaliados no Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) apresentaram 

excesso de peso (Índice de Massa Corpórea – IMC > 25).  



Dos militares aeronavegantes examinados no CEMAL, 8,1% eram obesos. Os 

resultados apresentados reforçam a importância da realização regular das medidas 

antropométricas nas inspeções de saúde e nos exames clínicos. Em conclusão, foi 

sugerida a elaboração de um programa de controle de peso, com vistas à promoção 

de saúde nos militares da FAB, caso sejam identificadas no TACF alterações 

relevantes de IMC e de circunferência abdominal, bem como novos estudos com 

amostras maiores e plurianuais (MUNIZ e BASTOS, 2010). 

Neves (2010) fez um estudo com a finalidade de determinar a associação 

entre o índice de massa corporal (IMC), a relação cintura/quadril (RCQ) e a 

circunferência de cintura (CC) com a prevalência de hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) em militares do Exército brasileiro, do sexo masculino. A amostra foi 

constituída por 426 militares, com idade entre 27 e 37 anos, todos alunos da Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército em 2006. Foram considerados 

hipertensos os sujeitos que apresentaram valores de pressão arterial igual ou acima 

de 140 / 90mmHg e também aqueles que faziam uso de anti-hipertensivos.  

Os resultados apontam as seguintes percentagens de sujeitos obesos ou com 

excesso de gordura: 12,91%, 7,98%, e 17,84%, considerando o IMC a RCQ e a CC, 

respectivamente. O indicador antropométrico que melhor se associou à hipertensão 

arterial sistêmica foi a relação cintura/quadril (Odds Ratio = 4,45). Encontrou-se uma 

prevalência de hipertensão arterial sistêmica (5,63%) bem abaixo das encontradas 

em outros estudos nacionais e fortes associações entre os indicadores 

antropométricos utilizados e a hipertensão. 

Alano e Silva (2010) analisaram o estilo de vida e composição corporal de 

policiais militares do município de Lages, Santa Catarina. A amostra foi composta 

por 57 policiais com idades entre 21 e 49 anos (X= 36,51). Para caracterizar o estilo 

de vida utilizou-se o Pentáculo do Bem Estar proposto por Nahas; Barros e 

Francalacci. 

 A análise exploratória dos dados foi realizada através da estatística 

descritiva. Como resultado, apurou-se que a maioria dos sujeitos consome frutas e 

verduras e evita alimentos gordurosos. A maioria é praticante de atividade física 

regularmente, apresenta fatores positivos para comportamento preventivo, 

relacionamento social e controle do stress. Em relação ao IMC - normal 42,10%; 

sobrepeso 43,86%; obesidade grau I - 14,04%. O estudo concluiu que todos os 

policiais obtiveram aspectos positivos em todos os componentes do Pentáculo do 



Bem Estar, embora a maioria apresentou sobrepeso e obesidade grau I (ALANO e 

SILVA, 2010). 

 

2.5 PROPOSTA PARA PREVENÇAO DE OBESIDADE EM MILITARES  

 

Os tipos de prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade são muitos, 

dentre eles: dieta, fármacos, cirurgia, alteração comportamental, grupos de apoio 

mútuo, psicanálise, psicoterapia, e atividade física. No entanto, serão tratados neste 

tópico, os meios mais usados na prevenção e tratamento da obesidade, tais como: 

medicamentos, dietas e atividade física (ANGELIS, 2006). 

A prevenção da obesidade deve começar o mais cedo possível, identificando 

os sujeitos de risco a partir de um histórico clínico detalhado, em que a história da 

família é considerada essencial.  

A finalidade dos medicamentos no combate à obesidade é a redução de peso 

corporal. Tais medicamentos atuam na diminuição de enzimas digestivas de gordura 

e na absorção intestinal, propiciando a redução da ingestão ou aumento da queima 

calórica (ANGELIS, 2006).  

O uso de medicamentos deve ser observado entre as pessoas obesas quanto 

aos hábitos alimentares, atividades físicas, presença de sintomas depressivos, 

complicações ou doenças associadas à obesidade e possibilidade de efeitos 

colaterais (GUEDES e GUEDES, 2003).  

Sua indicação está voltada para aquelas pessoas que possuem IMC > 30 

kg/m2 ou quando há presença de doenças ligada à obesidade. A terapêutica 

farmacológica anti obesidade não é recomendável para crianças, restando então a 

atividade física e mudanças alimentares como maneira básica de tratamento 

(HALPERN e MANCINI, 2003).  

Alguns requisitos são relevantes no tratamento da obesidade com medicação, 

pois devem possuir as características descritas a seguir: demonstrar efeito em 

diminuir o peso corporal; ter efeitos colaterais toleráveis e/ou transitórios; não ter 

propriedades de adição; apresentar eficácia e segurança mantidas a longo prazo; ter 

mecanismo de ação conhecido; ter um custo razoável (HALPERN e MANCINI, 

2003).  

Segundo Halpern e Mancini (2003); Guedes e Guedes (2003), a 

administração de qualquer agente farmacológico para o tratamento da obesidade 



deve ser feita com o acompanhamento de um médico e só usar quando as tentativas 

de utilização dos demais recursos não tenham surtido efeito.  

Como medidas preventivas, é importante promover campanhas de educação 

em saúde com informações dietéticas em todas as faixas etárias e, também, 

incentivar a atividade física. A prevenção da obesidade fundamenta-se no início da 

prevenção por meio de cuidados na atenção básica, com programas voltados ao 

ambiente familiar de crianças em risco de obesidade e programas desenvolvidos no 

ambiente escolar (MATSUDO, PASCHOAL e AMANCIO, 2008).  

 É conveniente sensibilizar as pessoas e os profissionais da área de saúde 

que a obesidade pode tornar-se impossível de curar, e a identificação precoce de 

crianças obesas e seu tratamento correto podem pelo menos diminuir a intensidade 

desse distúrbio. 

Matsudo, Paschoal e Amancio (2008) alertam que atividade física ajuda a 

controlar o peso corporal e a reduzir a ansiedade, o estresse, a depressão e o risco 

de fatores associados a doenças cardiovasculares. Moderada atividade, como 

caminhar rápido por 30 a 60 minutos por dia, ou na maioria dos dias da semana, 

está associada a uma significativa redução da incidência e mortalidade por doenças 

cardiovasculares.  

A inatividade física foi identificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como um dos principais fatores de risco na mortalidade global e contribui para o 

aumento do sobrepeso e da obesidade (ABESO, 2010). Nessa perspectiva, 

Matsudo, Paschoal e Amancio (2008) também destacam que a inatividade física 

representa uma causa importante de debilidade, de reduzida qualidade de vida e 

morte prematura nas sociedades contemporâneas. Os autores afirmam, ainda, que 

os números de mortes associadas à inatividade física podem ser estimados 

combinando-se o risco relativo deste comportamento com a prevalência (número de 

casos) numa população. 

ABESO (2010) assinala que os indivíduos com excesso de peso estão 

expostos a múltiplas doenças crônicas que podem afetar sua qualidade e 

expectativa de vida, pois podem desencadear várias condições, tais como: 

hipertensão arterial; diabetes e condições cardíacas.  

O ideal é que se faça a prevenção, pois esta é mais eficaz que seu 

tratamento, tanto pessoal quanto economicamente. O Ministério da Saúde (2009) 



sugere que o peso saudável depende da efetivação da atividade física e da 

alimentação equilibrada, que devem ser uma meta constante.  

Neves (2008) recomenda em termos de prevenção que o militar mantenha 

uma alimentação saudável e balanceada, de forma a trazer benefícios para suas 

atividades cotidianas e sua qualidade de vida. Os militares do Exército brasileiro 

caracterizam-se como uma população representativa do povo brasileiro. Tal fato é 

justificado pela fundamentação democrática das formas de ingresso à instituição, 

sem restrições ou óbices de aspectos socioeconômicos, cultural, étnico ou religioso. 

No entanto, o autor sinaliza que são poucos os estudos sobre essa população, na 

área da saúde.  

Oliveira (2011) constata que intervir preventivamente sobre a obesidade, 

possibilita o alcance de melhores resultados nos indivíduos que manifestem essa 

tendência, obtendo-se, com isso, uma redução de custos provenientes do 

afastamento do trabalho, diminuição do absenteísmo, mortalidade, aposentadoria 

por invalidez, entre outros males ocasionados diretamente pela obesidade ou pelas 

doenças que podem ocorrer por consequência desta. 

Oliveira (2011) relata um estudo com 50.000 militares da ativa do Exército 

Brasileiro, cujo objetivo foi o de avaliar medidas antropométricas segundo a aptidão 

cardiorrespiratória. Apurou haver menor acúmulo de gordura abdominal nos 

indivíduos com melhor condicionamento, resultante da constatação de que a prática 

de exercícios físicos e a melhora da aptidão cardiorrespiratória podem reduzir a 

obesidade abdominal, independente de modificações no IMC. 

Batista (2011) avaliou a prevalência de sobrepeso, obesidade e a presença 

de fatores de risco para doenças cardiovasculares, entre os policiais militares de 

Goiânia, que trabalham em serviços internos (grupo 1) e externos (grupo 2) da 

corporação. Participaram 146 indivíduos do sexo masculino, dos quais 44 do grupo 1 

e 102 do grupo 2. As faixas etárias variaram de 30 a 50 anos. Os policiais do grupo 

1 observou a prevalência de 56,8% para sobrepeso e 22,7% para obesidade. Nos 

indivíduos do grupo 2 constatou a prevalência de 57,8% para sobrepeso e 22,6% 

para obesidade. Portanto, verificou-se um alto índice de sobrepeso, obesidade e 

fatores de risco para doenças cardiovasculares em ambos os grupos de estudo. A 

recomendação foi incluir programas de promoção de exercício e atividade física para 

os policiais militares de ambos os grupos, numa perspectiva de promover o seu 



bem-estar e a saúde, favorecendo o controle profilático e prevenção do excesso de 

peso, obesidade e a diminuição do risco de ocorrência de doenças cardiovasculares. 

O Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAL), através da Ordem Técnica n° 

007/DIRSA, de 15 de maio de 2008 (DIRSA, 2008), normatizou medidas de 

prevenção e controle dos estados de excesso de peso e obesidade no Sistema de 

Saúde da Aeronáutica. Foi desenvolvido o Programa de Combate à Obesidade com 

o propósito de conscientizar o efetivo a respeito dos efeitos adversos do excesso 

ponderal e promover a adoção de hábitos alimentares saudáveis e mudança do 

estilo de vida (MARIA, 2011).  

A Força Aérea Brasileira (FAB) no desempenho de seu papel como instituição 

promotora na formação social e consciente do número representativo de pessoas 

que entram anualmente, vem se esforçando em preparar os militares, capacitando-

os a contribuir para o desenvolvimento do país e contribuindo para o 

desenvolvimento de uma sociedade mais saudável (ROCHA et al, 2008). 

 

2.6 CONSEQUÊNCIAS DA OBESIDADE EM MILITARES 

 

A obesidade é uma patologia crônica, conforme mencionado anteriormente, 

que se relaciona a várias outras doenças como as cardíacas, dislipidemias, 

hipertensão, diabetes, câncer, entre outras. 

Batista (2011) classifica o risco de doenças associadas à obesidade em dois 

tipos: um se liga com as alterações metabólicas atreladas ao excesso de peso, que 

são a diabetes, a hipertensão, as doenças de vesícula biliar, doenças 

cardiovasculares e algumas formas de câncer; o segundo tipo é oriundo do próprio 

aumento da massa gorda, como a osteoartrite, apneia do sono e a estigmatização 

pelo estado de obesidade. 

O risco cardíaco está atrelado ao peso corporal. O aumento do peso corporal 

se dá tanto em homens quanto em mulheres, influencia o surgimento de cardiopatias 

e insuficiência cardíaca (BRAY, 2003). A associação existente entre a obesidade e 

doença cardiovascular (DCV) apresenta-se mais frequente em casos que a 

obesidade predomina no abdômen e na parte superior do corpo (obesidade 

androide) (BATISTA, 2011). 

As dislipidemias são determinantes para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, por conta das altas concentrações de triglicerídeos plasmáticos, 



de LDL-colesterol, e redução do HDL-colesterol, que aumenta o risco de doenças 

capazes de ocasionar até mortes (DÂMASO, 2003). 

A associação entre obesidade e hipertensão é reconhecida. Quando pessoas 

hipertensas são comparadas a pessoas normais, as hipertensas costumam ter uma 

maior prevalência de obesidade (BATISTA, 2011). Para Fernandes (2007), todas as 

pessoas obesas e hipertensas deveriam ser colocadas em um programa de redução 

de peso, orientado e especificamente planejado de modo individualizado e 

acompanhado, com restrição calórica e aumento da prática de atividade física. 

A literatura revela forte relação entre diabetes e o índice de massa corporal. 

Para um IMC de 35 kg/m2, o risco aumenta 40 vezes ou 4.000%. O risco de diabetes 

relaciona-se também com o aumento do peso, 80% dos casos deve-se a esse fator 

(BRAY, 2003). As pessoas que entram na fase adulta com sobrepeso e ganham 

mais peso, terão maiores probabilidades de se tornarem diabéticos, quando 

comparados com pessoas que sempre foram ou continuam magros (FERNANDES, 

2007). 

O peso corporal também está atrelado a alguns tipos de cânceres. De acordo 

com Bray (2003), tem sido registrado aumento de alguns cânceres em sujeitos com 

sobrepeso e obesidade. Dentre eles, destacam-se as neoplasias do cólon, reto e 

próstata, para o homem; do sistema reprodutivo e na vesícula biliar, para as 

mulheres, que nesse caso está muito voltado para a produção excessiva de 

estrógenos, após a menopausa. Outro câncer manifestado no sexo feminino é o 

câncer de mama, que advém da distribuição de gordura corporal total e localizada. 

Fernandes (2007) explica que o hábito alimentar é um fator de forte 

preponderância na epidemiologia do câncer colorretal na obesidade. As dietas ricas 

em gorduras, carnes vermelhas e ferro são mais predispostas para o 

desenvolvimento dessa doença. Em contra partida, a dieta rica em fibras, vegetais e 

frutas é protetora do câncer do colo retal. A prática de atividade física e redução do 

ganho de peso corporal podem diminuir o risco de câncer endométrio, próstata, 

mama e cólon (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, 2002).  

O trauma ocasionado nas articulações, entre elas, as dos joelhos, quadril, 

tornozelos e das mãos está ligada à doença osteoartrite que é causada pelo 

aumento de peso da pessoa. A diminuição do peso corporal, por meio de dieta ou 

outro meio de tratamento, reduzirá o risco de desenvolvimento e evolução da 



osteoartrite, pois a perda de peso, em cerca de 5kg, pode reduzir aproximadamente 

50% do risco de desenvolver osteoartrite nos joelhos (BRAY, 2003).  

O excesso de peso causa ainda alterações na pele como estrias e também, 

desenvolve pigmentação profunda no pescoço, dedos e superfícies extensoras 

(BRAY, 2003). 

A associação existente entre obesidade e doenças da vesícula biliar, deve-se 

provavelmente pela alta síntese de colesterol em sujeitos obesos que possibilita 

maior formação dos cálculos biliares. Essa substância aumenta em média 20 mg/dia 

para cada kg extra de gordura no organismo (GUEDES e GUEDES, 2003). Bray 

(2003) salienta que a incidência de cálculo renal ocorre não só em pessoas 

completamente obesas, mas também, naquelas que estão em fase de perda de 

peso, isso é oriundo do fluxo do colesterol aumentado.  

Fernandes (2007) afirma que mudanças no hábito alimentar são 

fundamentais, tanto na prevenção desses cálculos quanto nos pacientes que já os 

apresentam, como, por exemplo, o aumento do consumo das gorduras insaturadas 

presentes nas castanhas e redução das gorduras saturadas e trans (gorduras 

hidrogenadas); consumo de fibras dietéticas, presentes nos legumes, nas verduras, 

frutas e castanhas, pois todos esses itens favorecem para a redução dos níveis de 

colesterol no sangue e melhoria da sensibilidade à insulina, causando, dessa forma, 

a diminuição dos cálculos biliares. 

O transtorno do humor incide nos indivíduos de uma forma geral e é visto 

como uma das causas da obesidade. As manifestações mais evidentes nas pessoas 

com transtornos de humor são a depressão e a ansiedade (BATISTA, 2011). 

Dentre as diversas doenças correlacionadas com o sobrepeso e a obesidade 

apresentadas, sejam elas crônicas ou não, todas são limitadoras da qualidade de 

vida da pessoa e, segundo Batista (2011), necessitam de um acompanhamento de 

diversos profissionais de saúde, com a intenção de controlar e prevenir. Outra 

possibilidade da diminuição e controle dessas incidências é por meio de mudança de 

estilo de vida de cada indivíduo como a prática de exercícios físicos, alimentação 

apropriada, adesão ao lazer, entre outros. Essas recomendações servem para 

qualquer pessoa seja civil ou militar. 

Neves (2008) destaca também que as consequências da obesidade estão 

associadas a problemas de inter-relação com outras pessoas, gerando, 



especialmente, baixa de autoestima e graus de depressão que tornarão o problema 

da obesidade mais complexo.  

Reis Júnior (2009) realizou um estudo com 70 homens do 22º Batalhão da 

Polícia Militar, em Trindade, Goiás e revelou que 60% das pessoas pesquisadas 

encontravam-se com sobrepeso, 52%, e obesos, 8%. O estudo constatou que o 

policial militar deve ter uma composição corporal adequada uma vez que a 

obesidade é uma doença que conduz a inúmeros outros agravos a saúde 

indesejáveis para qualquer pessoa, conforme já visto, principalmente para um 

policial que tem no seu corpo a sua principal ferramenta de trabalho. 

Ainda, de acordo com os achados de Reis Júnior (2009), verifica-se que a 

Polícia Militar do estado de Goiás não dá a devida atenção a prática regular de 

atividades físicas nos batalhões da corporação. O grande número de policiais 

militares na faixa de sobrepeso e obesidade, exige medidas urgentes a serem 

tomadas pela instituição, criando políticas que permitem aos policiais militares, 

especialmente, os da atividade operacional, a possibilidade de ter acesso a prática 

voltada e regular de exercícios físicos, objetivando a manutenção e a melhoria do 

seu condicionamento físico e por consequência de uma composição corporal 

satisfatória ao desempenho das suas funções. 

É preocupante a prevalência elevada de policiais militares na faixa de 

sobrepeso e obesidade, que gera como consequência uma condição física não 

adequada, já que a atividade do policial militar exige que a pessoa tenha uma 

condição física, que lhe possibilite esforços de longa duração, longos períodos 

acordado e muitas vezes uma destreza que lhe pode salvar a vida (REIS JÚNIOR, 

2009). 

A falta de prática regular de exercícios físicos, quer seja durante o período de 

trabalho, quer seja fora do horário de trabalho, conduz os militares a um estado de 

sedentarismo, alterando a sua composição corporal e em contrapartida facilita a 

proliferação de várias doenças crônicas não contagiosas (REIS JÚNIOR, 2009). 

Outra consequência vislumbrada por Reis Júnior (2009) é uma vez que a 

composição corporal do militar não esteja adequada, compromete a qualidade dos 

serviços prestados, pois cai sensivelmente, em detrimento de uma composição 

corporal ideal. Dessa forma, é necessário que se criem medidas inibidoras do 

avanço desta epidemia uma vez que ela contribui de modo efetivo para a diminuição 

da capacidade funcional do militar independente da área em que ele atue. 



Neves (2008) explica que na esfera militar, a prevenção da obesidade traz 

economia com tratamentos de saúde, bem como conserva a disponibilidade do 

militar para as tarefas operacionais. Não existe uma proposta ou protocolo 

direcionado à prevenção da obesidade no meio militar, englobando todas suas 

peculiaridades. Por isso, é importante que medidas sejam efetivadas no meio militar 

buscando atingir este objetivo, para que o militar possa atuar efetivamente com esta 

finalidade. 

  



3 CONCLUSÕES 

  

Como visto neste estudo, é de fundamental importância que a população de 

militares seja saudável, tanto para os serviços internos quanto para os externos. 

Observou-se que a obesidade é uma doença crônica, de etiologia multifatorial que 

exige uma iniciativa terapêutica de longo prazo e tratamento interdisciplinar. O nível 

de intervenção depende do grau de obesidade e do nível de risco individual, 

devendo ser proposto a cada paciente objetivos reais e proporcionais ao problema, 

para o qual é necessário conhecer a fundo as diferentes ferramentas terapêuticas 

junto a suas vantagens e desvantagens. 

A associação da medida da circunferência abdominal com IMC oferece uma 

forma combinada segura de avaliação de risco para doença cardiovascular e 

diabetes. O tratamento da obesidade é complexo e multidisciplinar.  

Com base na revisão da literatura, é constatado que o aumento do peso 

corporal, sedentarismo, má alimentação e um estilo de vida não saudável, 

podem provocar o aumento de doenças. Recomenda-se, portanto, buscar o balanço 

energético e o peso saudável; limitar o consumo de gorduras; aumentar o consumo 

de frutas, legumes e verduras, cereais integrais e oleaginosas; limitar o consumo de 

açúcares livres; limitar o consumo de sal (sódio) de todas as fontes. 

 Sendo assim, é importante a inserção de estratégias como programas que 

prevejam a prática regular de atividade física para os militares; o respectivo controle 

equilibrado da alimentação com a finalidade de possibilitar uma melhor regulação do 

estado de sobrepeso e obesidade; a divulgação de informação sobre a obesidade e 

seus malefícios; esclarecimento de dúvidas sob supervisão médica, nutricional e 

psicológica voltada para os aspectos preventivos da obesidade; as suas 

consequências e indicação para tratamento.  

 As instituições devem preparar as pessoas para o serviço extenuante, com 

uma boa qualidade de vida e com todos os sentidos funcionando de maneira 

harmônica e perfeita, de forma que tenham uma composição corporal compatível 

com os padrões de saúde aceitáveis o que com certeza, vai se reverter em uma 

prestação de serviço de melhor qualidade a uma população cada vez mais carente 

de segurança. 



 Dessa forma, seguir as recomendações expostas melhora a qualidade de 

vida, a saúde e o bem-estar físico e psicológico dos militares, contribuindo e 

facilitando o viver de uma vida mais saudável. 
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