
AVALIAGAO DA DIFERENGA PONDERAL,EM 1 ANO,DE MILITARES DE OMS
SEM TFM OBRIGATORIO

Carolina Zinn Ferreira’
TC Joao Carlos Cypriano~

RESUMO

O trabalho descreve uma pesquisa conduzida no Hospital Militar de Area de Porto Alegre (HMAPA),
partindo-se da ideia de comparar dados estatisticos referentes a indice da massa corporal de

militares de Unidade sem treinamento fisico militar (TFM) obrigatorio, no decorrer de 12 meses.
Pretendeu-seidentificar as consequéncias para a satide e condicionamentofisico necessarios para o
exercicio das suas fungdes na For¢a, principalmente quando comparados a Unidades Militares de

emprego Operacional, que priorizam atividade fisica durante o expediente. Deu-se especial énfase a

diferengca ponderal por grau hierarquico, pois torna mais homogéneo o grupo devido a diferenga
etaria. O artigo também dialoga com dados apresentados pelo Centro de Capacitagao Fisica do
Exército, que coletou dados de diversas UnidadesMilitares no ano de 2018. Trata-se de uma reflexao
oriunda de uma pesquisa simples e de dados reduzidos, portanto, sem pretensdo de respostas

conclusivas
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ABSTRACT

The study was a research conducted at the Porto Alegre Area Military Hospital (HMAPA), based on
the idea of downloading statistical data on the body mass of the compulsory military exercise unit
(TFM), for 12 months. It was intended to identify the consequences for health and fitness necessary
for the exercise of their functions in the Force, especially when compared to Military Units of

Employment, when the exercise wasa priority during working hours. Special emphasis wasgiven to a

hierarchical variable, since the group caused by age variation becomes more homogeneous. The
article also dialogues with the data presented by the Army Physical Training Center, which was based
on data from various disciplines of the year 2018. This was a research from simple research and
reduced data, therefore, without pretense of conclusive conclusions
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4 INTRODUGAO

A pratica de atividadefisica/ treinamento fisico militar (TFM) regular nas forgas

armadasja € de conhecimento de todos, inclusive com manuais que propde e

regularizam estas atividades e com a formagao de militares que realizam cursos de

extensao para o aprimoramentodetal atividade.

No caso das Organizagées militares de satide, tal atividade fica bastante

prejudicada devidoa atividade fim a que a mesma se propée.

A atividade assistencial independe do momento em que o pais esta passando,

€ exige dos militares mais do que um pronto emprego. Exige constante emprego e

aprimoramento, para atendimento nao apenas de militares, mas de toda a familia

militar

A forma e as rotinas de trabalho destas unidades impossibilitam que um tempo

seja “disponibilizado” pelo Comando, exigindo com que o proprio militar mantenha

seu proprio condicionamentofisico.

O ganho de peso € um dosfatores que utilizados para avaliar, dentre tantos

outros, a manutengao de condigao fisica dos militares. Para tal, todas as

organizagoes militares, de salide ou nao, realizam os testes de aptiddo fisica

trimestrais, previstos Exército Brasileiro. (EXERCITO BRASILEIRO,2015)

Para a realizagao destestestes, esta previsto a realizacdo de avaliacao médica

(pré-TAF), no minimo antes do primeiro TAF. Utilizarei estes dados para o estudo,

avaliando a diferenga ponderal nos exames de 2018 e 2019 realizados no Hospital

Militar de Area de Porto Alegre.

O presente trabalho teve como objetivo apresentar ao leitor questionamentos

quantos a nao pratica de treinamento fisico militar nas Organizagdes militares de

satide (OMS), em particular a diferenca ponderal em seus militares.

1.1. PROBLEMA

A rotina militar nas organizagées militares de Saude (OMS), mesmo em tempos

de paz, difere substancialmente da rotina de outras unidades militares. Justifica-se

tal diferenga pela atividade fim a que ambas se propdem.

Enquanto as organizacées militares operacionais dispdéem de horario especifico

para a manutengao dopreparofisico, pois a sua fungao primordial é estar apto para

0 combate, as organizagées militares de satide( nao operacionais) devem manter -se



‘em combate” constante, ou seja, exercitando sua atividade fim em tempos de

guerra ou de paz,

Os militares de satide, a fim de adequar-se a uma das obrigagdes de todos os

militares, independentemente do quadro, arma ou servico, de manter-se com bom

preparo fisico, devem adequar-se a sua rotina fora do horario de expediente.

Considerando o indice de massa corporal da amostra da populacao estudada,

a nao realizagao de treinamento fisico durante o expediente, em detrimento das

atividades de satide,é relevante para a satide do militar?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

O presente estudo pretende integrar os conceitos basicos e a informagao

cientifica relevante e atualizada, a fim de verificar se a diferenga ponderal apés 12

meses€ significativa, mesmo sem a atividadefisica obrigatéria durante o expediente

do militar na OMS.

1.2.2 Objetivo Especifico

Com a finalidade de delimitar e alcangar o desfecho esperado para 0 objetivo

geral, levantou-se dados especificos que irao conduzir na resolugao deste estudo,

os quais so transcritos abaixo

a.Definir 0 universo a ser analisado.

b. Apresentaros possiveis fatoresinfluenciadores

c.Apresentar os resultados obtidos.

d. Concluir quanto a diferenga ponderal deste universo.

€. Comparar com os dadosobtidospeloInstituto de pesquisa de capacitagao

fisica do Exército em 2018 no projeto TAF

1.3. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUICOES

Diversos fatores estao envolvidos no ganho de peso, desde uma possivel

predisposicao genética, cujo mecanismo € poucoclaro, até outros determinantes,

tais como renda e escolaridade, e comportamentais, incluindo a atividade fisica,

passandopela idade e sexo, numero defilhos e situagao conjugal. (NEVES, 2007)
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O Exército brasileiro possui normas editadas através de decretos e

portarias,os quais visam orientar e determinar as atividades da forga, bem como de

seus integrantes, em particular os servidores militares. (EXERCITO BRASILEIRO,

2015)

O Estatuto Militar apresenta os valores militares e os principios das

instituigdes militares e o Manual de Treinamento Fisico Militar normatiza a realizagao

do treinamento Fisico Militar.

Porém, o contexto que vivencia as Organizagdes Militares de Saude,

dificimente se adequa a esta realidade. Os militares acabam pormanter o seu

treinamento fisico e sua robustez de forma individual e em horarios em que nado

estejam cumprindo as suas obrigagées militares.

E de senso comum que é obrigagao de todo militar manter-se em boas

condigées de saude, independente da atividade fim a que se propée

O fato a ser analisado neste presente estudo nada mais é do que um

marcadorisolado € pouco especifico do condicionamento fisico dos militares que

pertencem ao universo (Hospital Militar de Area de Porto Alegre)

Sendo assim, é de suma importancia que tal assunto seja apenas um dado

complementar a analise global da satide do militar. Como dado isolado e nao

comparado com outras organizagées militares, nao tem por objetivo mudangas de

comportamentos ou regras.

O presente estudo tem por objetivo alertar os militares da necessidade e

importancia da manuteng¢ao ponderal durante o passar do tempo

Pretende alertar que € um fator nao apenas militar, mas que modifica

qualidade de vida e riscos de doengas cardiovasculares.

Pretende-se, ainda, obter, como contribuicao, dados que servirao para

orientar 0 comando quanto a dieta dos militares e a necessidade de controle mais

tigoroso do ganho ou perda de peso de seus militares, reduzindo riscos de lesdes e

acidentes

Porfim, 0 presente estudo se constituira em mais um trabalho que abordara

ganho ou perda de peso em uma populacao especifica de adultos, militares, e em

idade produtiva, aumentando o escopo de trabalhoscientificos que servirao, em

futuro proximo, como subsidios para novas pesquisas. Assim, a maior contribuigao

deste trabalho sera o fato de ajudar, em consonancia com ostrabalhos de outros



autores, a manutengao da busca pelo aprimoramento da qualidade de vida e higidez

dos integrantes do Exército Brasileiro

2 METODOLOGIA

O presente estudofoi realizado dentro de um processo de coleta de dados na

Secdo de Satide do Hospital Militar de Area de Porto Alegre (HMAPA)

A trajetoria desenvolvida pela presente pesquisa teve seu inicio na

observacgao dos militares que pertencem a Organizacgao militar de Saude estudada e

a formulacao daficha de pré-TAF 2018.

O exame pré-TAF, previsto no regulamento do Exército, no manual de

Educagao Fisica do Exército e nas normasgerais de agdo de cada unidade militar,

tem porobjetivo avaliar o estado de saude de todos os militares da tropa, para que

estes estejam aptosa realizar os testes de aptidao fisica previstos para acontecerem

trés vezes ao ano em qualquer OrganizacaoMilitar.

No caso das Unidades ondea pratica de atividadefisica durante o expediente

nao faz parte do Quadro de Tarefas Semanais (QTS),esta avaliagdo torna-se ainda

mais necessaria, devido ao risco dos militares, que nao praticam qualquer exercicio

verem-se obrigadosa realizar testes fisicos, comprometendo a sua satide. Deve-se

considerar tambéma faixa etaria dos militares envolvidos

Para tornar mais qualitativa e fidedigna a amostra, foram coletados dados das

fichas de Pré-TAF realizados nos meses de fevereiro e marco de 2018 e

comparados os dados com asfichas de Pré-TAF coletadas no mesmo periodo de

2019

Foram excluidos do estudo os militares que:

- Por algum motivo de saude tornaram-se inaptos para a realizagao de TAF

- Militares do segmento feminino que engravidaram durante o ano de 2018

- Militares que foram incorporados a Unidade aposa realizagao do periodo de

avaliagao Pré-TAF 2018

- Militares que deram baixa ou foram transferidos em 2018

- Militares em TAFalternativo

-Militares que, por motivos diversos, nao compareceram a alguma das

avaliagdes do exame Pré-TAFanalisadas.
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2.1. REVISAO DE LITERATURA

Iniciamos o delineamento do trabalho com a definigao de termos e conceitos

gerais e calculos especificos de indices de massa corporal, utilizados mundialmente

por profissionais da saude para a avaliagao do estado nutricional da populacao, a

fim de viabilizar a solugao do problema da pesquisa. Os dados foram coletados no

primeiro trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2019, na mesma popula¢ao, no

Hospital Militar de Area de Porto Alegre. Essa Delimitagao baseou-se da realizacao

de exames médicos de aptidao para a pratica de teste fisico (Pré-TAF)

(REZENDE, 2010)

Para a construgéo do texto também foram utilizadas as palavras chave;

militares; indice de Massa Corporal e Treinamento Fisico Militar, juntamente com

seus correlatos em inglés e espanhol, em sitios eletrénicos de procura na internet.

2.1.1 Definigado de indice de Massa Corporal(IMC)

O indice de massa corporal (IMC) € uma medida internacional usada para

calcular se uma pessoa esta no peso ideal. Desenvolvido no fim do século XIX, trata-

se de um método facil e rapido para a avaliacado do nivel de gordura de cada

pessoa, sendo, por isso, um preditor internacional de obesidade adotado pela

Organizacao Mundial da Saude (OMS).(BRASIL, 2004)

2.1.2 Como calcular o indice de Massa Corporal

O IMC é determinado pela divisao da massa do individuo pelo quadrado de sua

altura, em que a massa esta em quilogramase a altura em metros.

IMC = massa (peso em kg)

(altura x altura)

2.1.3. Como interpretar o resultado
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A partir do valor obtivo através do calculo do IMC, compara-se com a média da

tabela abaixo:

Tabela 1

 

2.1.4 indice de Massa Corporal consideradoideal

Para adultos, um IMC entre 20 e 22 indica a quantidade ideal, saudavel de

gordura corporal, 0 que esta associado com maior tempo de vida e menorincidéncia

de doencgas graves. Coincidentemente, essa relagaéo € 0 que muitas pessoas

consideram ser o mais esteticamente atraente. Entretanto, é importante ressaltar

que um indice entre 22 e 25 também é considerado um intervalo bastante aceitavel,

pois esta igualmente associado a boa satide.

A Organizagao Mundial de Satide aponta que um IMC entre 23 e 25 é

considerado o que garante taxas de sobrevivéncia mais longasaosindividuos.

Além de causar doengas, a obesidade afeta negativamente a qualidade de

vida. Muitos obesos procuram assisténcia médica pelo impacto de seu excesso de

peso sobre as atividades cotidianas e de lazer e nao pela ocorréncia de alguma

doenga. A redugéo de peso, mesmo quando € pequena ou moderada, esta

associada a percepcao da melhoria da qualidade de vida.

2.1.5 Limitagoes do IMC

Medir a gordura corporal em seres humanos é umatarefa complexa. Todos os

métodos de mensuracgao da gordura corporal produzem estimativas indiretas nas

quais a validade é afetada por erros de mensuragao e pela variabilidade bioldgica.

Em estudos epidemioldgicos que tém como objeto de investigacao o excesso de

peso em adultos, medidas antropométricas simples e que apresentem grande

reprodutibilidade tém sido recomendadas. Nesse sentido, 0 método que tem sido

mais utilizado € o indice de massa corporal (IMC).Contudo, existem algumas



limitagoes do IMC como medida da gordura corporal: dependéncia da idade, pois o

IMC falha em detectar a “conversao” de massa magra para tecido gorduroso que

acompanha o envelhecimento, na mensuragao da gordura corporal em atletas, e

menorvalidade nosvalores extremosdealtura

No entanto, apesar destas limitag¢ées o IMC apresenta alta correlagao com

medidas de gordura corporal, sendo considerado uma medida confiavel. Assim, tem

sido muito utilizado por sua facilidade de calculo e também porque o significado de

suas categorias nao varia entre populagdes, nem ao longo do tempo, permitindo

comparabilidade entre estudos.

Ha alguns problemas em usar o IMC para determinar se uma pessoa esta

acima do peso. Por exemplo, pessoas musculosas podem ter um indice de Massa

Corporal alto e nao serem gordas. O IMC também nao € utilizado para criangas,

sendo que precisa de graficos especificos. Alem disso, nao é fidedigno para idosos,

para os quais se aplica classificacao diferenciada.

Para criangas e adolescentes de até 15 anos a formula do IMC continua

sendo a mesma, so osvalores de referéncia sao diferenciados, e no caso dos idosos

(acima de 60 anos) também, temosnessescasostabelas de referéncia adequados.

2.2 COLETA DE DADOS

O presente estudo abrange uma populacao de 260 militares que integram o

efetivo do Hospital Militar de Area de Porto Alegre. Desta amostra, 70 tratavam-se

de oficiais, 111 de subtenentes e sargentos e 79 cabos e soldados.

O estudofoi limitado a todos os militares da OMS que preencheram os pré-

requisitos de higidez fisica pelos profissionais de saude (médicos e dentistas) na

ocasiao do exame pré-TAF dos anos de 2018 e 2019 (considerados aptos)

A avaliagao nao diferencia quadros, armas ou servi¢os. Também compara

militares do mesmo circulo hierarquico

As amostras do material utilizado para o- estudo foram

coletadoscriteriosamente, a fim de reduzir discrepancias nas coletas. Todos os

militares foram pesados com o mesmo fardamento, no mesmolocal, com a mesma

balanca antropométrica e pela mesma equipe envolvida na atividade. A mesma

metodologia repetiu-se na coleta de dados do ano seguinte (2019).



Os dados foram computados e armazenadosem planilhas.

2.2.1 Tipo e Natureza da Pesquisa

Quanto a natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa de

revisdo de fichas médicas (no caso fichas médicas de exame pré-TAF).

Quanto a abordagem, trata-se de uma Pesquisa quantitativa, ou seja, estudos

em que os dados coletados da realidade estao em um formato numérico, com

significados marcados pela expresso objetiva da analise dos proprios dados.

Quanto ao procedimento, trata-sse de uma Pesquisa documental, onde os

estudos analisam documentos (textuais, orais, visuais, etc.) como a fonte para a

coleta de dadossobre a realidade

Quanto a delimitagao temporal, trata~-se de um estudo longitudinal, estudos

que coletam dados sobre os mesmossujeitos ao longo do tempo, para verificar os

efeitos relacionados com o desenvolvimento ou com a exposi¢aéo continua as

variaveis de estudo.

2.2.2. Delineamento da Pesquisa

O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e selecao

da populagao; coleta dos dados,critica dos dados,leitura analitica e fichamento

das fontes, argumentagao e discussao dosresultados.

2.2.3 Instrumentos

Os instrumentos utilizados por este estudo foram as fichas médico-

odontolégicas preenchidas na Secao de Saude do Hospital Militar de Area de Porto

Alegre para fins de aptidao para realizagao dostestes de aptidao fisica previstas no

Exército Brasileiro.

2.2.4 Analise dos Dados

Os dados obtidos com a pesquisa documental foram analisados de forma

logica e pragmatica, possibilitando conclusées coerentes.



A analise da validade de medidasreferidas da massa corporal e estatura sao

fundamentais para aplicagéo em inquéritos epidemioldgicos, principal objeto deste

estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

Conforme Tabela 2,verificou-se que o numero absoluto de miliares considerados

baixo peso subiu de 1 (um) para 2. Os que apresentam IMC considerado normal

subiram de 139 para 141. Os considerados como sobrepeso cairam de 97 para 23 e

Os obesos sofreram acréscimo de 1 (um)militar (23 em 2018 e 24 em 2019).

Tabela 2 Percentual (%) de militares clasificados de acordo com o IMC entre os

anos de 2018 e 2019.
 

 

/ 2018 2019
Categoria % Millitares
Baixo peso 0,38 O77
Normal 53,46 54,23

Sobrepeso 37,31 35,77
Obeso 8,85 9,23
 

Fonte: o autor

Grafico 1. Comparativo dos militares entre os anos de 2018 e 2019 conforme a

classificagao de IMC em baixo peso, normal, sobrepeso e obeso:

100.00

80.00

60.00 53.4654.23

40.00 eae

20.00 ,: E 8.85 9.23
0.00 0.38 0.77 El es

Baixo peso Normal Sobrepeso Obeso
2018 2019

Fonte: o autor
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Em numeros absolutos, foram analisados, segundo grau hierarquico, 70
Oficiais (Tabela 3; Grafico 2), 111 subtenentes e sargentos (Tabela 4; Grafico 3) e 79

cabos € soldados (Tabela 5; Grdafico 4). Percentualmente, os graficos foram os

seguintes:

Tabela 3. Percentual (%) de oficiais classificados de acordo com o IMC entre os

anos de 2018 e 2019.
 

 

é ; 2018 2019ategoria
% Oficiais

Baixo peso
0 gNormal

55,71 ooSobrepeso 32,85 o1,42Obeso
11,42 1255 Fonte: o autor

Grafico 2. Comparativo dos oficiaisnos anos de 2018 e 2019 conforme a

classificagao de IMC em baixo peso, normal, sobrepeso e obeso:

60

50

40

30

20 i

. a
Baixo peso Normal Sobrepeso Obeso

= Oficiais 2018 ™ Oficiais 2019

Fonte: o autor

Tabela 4. Percentual (%) de subtenentes e sargentosclasificados de acordo com o

IMC entre os anos de 2018 e 2019.
 

 

2018 2019
Categoria ee

eSeee

% Subtenentes e Sargentos

Baixo peso 1 0,9
Normal 42,34 47,75
Sobrepeso 47,74 42,34
Obeso 9 9
 

Fonte: o autor



Grafico 3. Comparativo dos subtenentes e sargentos entre os anos de 2018 e 2019
conformea classificagao de IMC em baixo peso, normal, sobrepeso e obeso:

60

40

, : i
Baixo peso Normal Sobrepeso Obeso

= Subtenentes e Sargentos 2018 = Subtenentes e Sargentos 2019

Fonte: o autor

Tabela 5. Percentual (%) de cabos e soldadosclasificados de acordo com o IMC

entre os anos de 2018 e 2019.
 

 

 

2018 2019
Categoria

% Cabos e Soldados
Baixo peso 0 0,79
Normal 67,08 63,3
Sobrepeso 26,58 29,11
Obeso 6,33 6,33
 

Fonte: o autor

Grafico 4. Comparativo dos cabos e soldados entre os anos de 2018 e 2019
conformea classificagdo de IMC em baixo peso, normal, sobrepeso e obeso:

80

60

40

0 amis =

Baixo peso Normal Sobrepeso Obeso

™ Cabos e Soldados 2018 _—™ Cabos e Soldados 2019

Fonte: o autor



Os graficos comparativos por grau hierarquico mostraram-se semelhantes em

ambosos anos, sem acréscimosignificativo de peso nos militares. Mostrouinclusive

um discreto declinio no nivel de IMC entre o grupo de subtenentes e sargentos.

Nos indicadores de saude apresentados pelo Centro de Capacitagao Fisica

do Exército no ano de 2018, com dados coletados no Projeto TAF, foram utilizados

comparagdes de sobrepeso e obesidadeportipo de OM. Estes foram comparados

com os dadoscoletados neste estudo (Tabela 6).

Tabela 6.Comparativo de sobrepeso e obesidadeportipo de OM
 

 

Categoria OM operativa OM nao operativa HMAPA 2018 HMAPA 2019

Média idade (anos) 32.7 36.4 32 32

Y%sobrepeso 47.5 40.8 37.31 35:77

%obesidade 15e? 17.6 8.85 9.23
 

Fonte: o autor

Analisando esta comparacao, observa-se que o Hospital Militar de Area de Porto

Alegre, apesar de ser uma OM naooperativa, sem Treinamento Fisico Militar

previsto em QTS, consegue manter indices de sobrepeso e, principalmente

obesidade,inferiores as Unidades Militares analisadas pelo projeto TAF 2018.

4 CONSIDERACOESFINAIS

Dentre as diversas agdes necessarias para a manuten¢ao da sade e do poder

de combate das Forgas Armadas, estéo as de promogao de habitos saudaveis.

Dentro do atual contexto desta populagao, merecem destaque as agées de pratica

de atividade fisica regular estimulo a alimentagao saudavel.

Reclina sobre Segao de Satide da unidade militar o dever de promoververtentes

de atuagdo para promogao da satide, comoincentivo, protegao e apoio. As medidas

de incentivo difundem informagao, promovem praticas educativas e motivam os

militares a adogdo de habitos saudaveis. O apoio torna mais factivel a manutencgao

de tais atitudes e a protegao evita que os militares cometam exageros e cologuem

em risco sua integridadefisica. Tal objetivo independe do tipo de Organizagao Militar
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a que esta Segao de Satide € subordinada e ao tempo destinado a pratica de

treinamento fisico

O HMAPA € hoje uma dasprincipais Unidades de Saude Militar do Exercito

Brasileiro, atendendo uma demanda imensa de usuarios, e para isso, muitas vezes

exigindo que seusintegrantes abdiquem de tempopara cuidar da propria satide.

Muitas vezes criticados por expediente diferenciado em relagéo as OM

operativas, os militares conseguiram manter a exceléncia na sua atividade fim sem

prejudicar a sua satide, quando comparados a OrganizagéesMilitares Operativas.

Apesar disso, sabemos que osresultados estéo longe dos esperados quando

comparadosa dadosde outras Forgas Armadas no mundo.
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