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RESUMO 
Tem sido constante a realização de estudos acerca do impacto de doenças            
relacionadas ao sobrepeso e à obesidade, constatando-se que estes vêm          
aumentando muito ao longo dos anos. A presente pesquisa buscou mostrar que tais             
gastos vêm onerando sobremaneira o Fundo de Saúde do Exército e crescem a             
cada ano. Além disso, este dinheiro, se aplicado em outros tipos de atividades de              
saúde, poderiam se tornar mais proveitoso. O sobrepeso e a obesidade não geram             
custos apenas no que tange à parte financeira, mas também o fazem para o              
indivíduo, que passa a apresentar problemas ortopédicos, de autoestima etc. Ainda,           
para atingirmos os objetivos da pesquisa contamos com uma metodologia de           
natureza descritiva que foi realizada por meio de levantamento bibliográfico          
sistematizado e baseada em dados médicos da Seção de Saúde do Centro da 1ª              
Região Militar, baseando-se nos anos de 2018 e 2019. Chegou-se à conclusão de             
que a prevenção ao sobrepeso e à obesidade é melhor do que o tratamento tardio,               
pois além de se evitarem gastos elevados também poder-se-á observar profissionais           
mais motivados e com rendimento de trabalho superior.  

Palavras-Chave: Obesidade; sobrepeso; custo elevado. 
 
ABSTRACT 
Studies on the impact of diseases related to overweight and obesity have been             
constant, showing that they have been increasing a lot over the years. This research              
sought to show that such expenditures have been placing a heavy burden on the              
Army Health Fund and are growing every year. In addition, this money, if applied to               
other types of health activities, could become more profitable. Overweight and           
obesity not only generate costs regarding the financial part, but also for the             
individual, who starts to have orthopedic problems, self-esteem issues etc. Also, to            
achieve the research objectives we have applied a descriptive methodology that was            
carried out through systematic bibliographic survey and based on medical data from            
the Health Section of the Center of the 1st Military Region, based on the years 2018                
and 2019. It was concluded that the prevention of overweight and obesity is better              
than the treatment later, because in addition to avoiding high expenses, one can also              
observe professionals more motivated, with higher work performance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Hodiernamente, a obesidade é a maior responsável por mortes ligadas a           

doenças cardiovasculares. Observa-se que o maior número de vítimas encontra-se          
dentro da população economicamente ativa (PEA), e isto se deve, em grande parte             

a distúrbios alimentares e a uma vida sedentária. O sobrepeso também acarreta            

dores na lombar, dificuldade de locomoção, queda na autoestima devido à estética,            
dentre outros inúmeros males (CYRINO; JUNIOR, 1996).  

Pode ser observado que a maioria das pessoas que apresentam sobrepeso           
tende a procurar os caminhos que aparentemente são menos penosos, sejam eles:            

dietas hipocalóricas, uso de medicamentos com inúmeros efeitos colaterais etc. Este           

tipo de comportamento traz inúmeros desdobramentos maléficos, como, por         
exemplo, a perda de massa magra, a perda de líquidos e sais minerais pelo corpo,               

baixa da imunidade. O que deve de fato ser feito é a prevenção da obesidade,               
tentando sempre levar uma vida saudável, com boa alimentação e prática regular de             

atividade física (CYRINO; JUNIOR, 1996). 

Nas últimas décadas foi constatado um aumento latente na obesidade e no            
sobrepeso em todos os países do mundo, conforme nos aponta Ferreira et al (2006).              

Ainda, o mesmo autor, nos traz que a obesidade independe de classe social, idade,              
raça ou sexo, se tratando, na verdade de uma epidemia mundial e um problema de               

saúde pública global (FERREIRA et al, 2006). 

Há um estudo que aponta que 60% a 65% da população dos Estados Unidos              
da América apresenta excesso de peso. Essa tendência abarca também os países            

em desenvolvimento, como, por exemplo a Argentina, que possui em sua população            
um total de 27% de pessoas obesas e 32,5% de pessoas com sobrepeso. O Uruguai               

apresenta números ainda mais alarmantes com 42% dos homens no país           

apresentando sobrepeso e 50% das mulheres estão na mesma situação          
(FERREIRA et al, 2006). 

Estudos recentes apontam que o sedentarismo e os hábitos alimentares          
inadequados são os principais fatores de risco da obesidade. Ao se analisar            
o aumento na prevalência da obesidade nas últimas décadas, observa-se          
que um grande número de casos passa a ser um grave problema de saúde              
pública, sobrecarregando o sistema de saúde em função do maior          
atendimento às doenças crônicas decorrentes da obesidade. Assim, é         
fundamental a implantação de políticas de prevenção e controle, com ações           
educacionais na área de alimentação e nutrição, associadas ao estímulo à           
prática de exercícios físicos (FERREIRA et al, 2006, p. 16)  
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A obesidade exógena é um distúrbio alimentar e nutricional grave associado à            

falta de atividade física e à má alimentação. Causas primárias dessa mazela são o              
desmame precoce, sobrepeso na família, alimentação excessiva, distúrbio na         

dinâmica familiar e a redução de atividades físicas. O modo mais eficiente de             
prevenir a obesidade é reunir elementos que favoreçam o bem estar e o estilo de               

vida saudável, sejam eles: alimentação balanceada, prática de exercícios físicos e           

ambiente social harmônico (DE ALMEIDA CARVALHO et al, 2013).  
Diante de tudo o que foi exposto até agora, temos um quadro que expõe              

riscos à saúde da família militar e, mais que isso, traz grandes prejuízos ao sistema               
de saúde do Exército, conforme veremos adiante. Uma vez estancando esta sangria            

de gastos, com certeza, o Exército Brasileiro conseguirá empregar melhor os           

recursos que são destinados ao tratamento de doenças ligadas à obesidade e ao             
sobrepeso, tendo em vista que estes vêm seguindo uma tendência mundial de            

aumento, acompanhando o crescimento da obesidade e do sobrepeso da          
população. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

Observa-se hoje em dia que existe um crescente aumento de gastos com            
saúde em todos os países do mundo. Isto pode ser visto tanto nos países              

desenvolvidos como nas nações em desenvolvimento, gerando um impacto         

substancial na economia global. O ônus em questão não limita-se ao pagamento ou             
remuneração de médicos, mas também ao social, que consiste na baixa qualidade            

de vida, depressão, incapacidade e aposentadoria precoces e baixa de          
produtividade.  

Em se tratando de Exército Brasileiro, observamos que a incapacidade e a            

baixa produtividade afetam diretamente os padrões do trabalho e do cumprimento           
das diversas missões que a Força tem. Sob este aspecto, verifica-se que é muito              

conveniente que se criem mecanismos de prevenção à obesidade em detrimento de            
combate-la depois de estabelecida. Estimular a criação de uma mentalidade          

preventiva é essencial para que se evitem custos posteriores com tratamento de            

sobrepeso em militares da ativa e da reserva. 
 

1.2 OBJETIVOS 
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O presente artigo tem como objetivo geral avaliar o impacto dos custos de             
tratamentos médicos relacionados à obesidade sobre o Fundo de Saúde do Exército            
(FuSEx). 

Como objetivos específicos procuramos apresentar o impacto econômico de         

consultas, procedimentos e hospitalizações de militares portadores de sobrepeso e          
obesos, da ativa e da reserva, do Exército Brasileiro; e apresentar o modelo de              

prevenção à obesidade como forma de corte de gastos na saúde. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 
 

O presente estudo justifica-se por ser observado cada vez mais sobrepeso e            

obesidade entre os militares da ativa e da reserva do Exército Brasileiro. Analisando             
o impacto que este fato pode trazer para o Fundo de Saúde do Exército (FuSEx) e                

constatando-se que existe um ônus financeiro alto no tratamento de doenças           
associadas à obesidade, chegaremos à conclusão da importância de incutir com           

mais veemência a mentalidade de prevenção dessas mazelas.  
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2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva que foi realizada por meio            

de levantamento bibliográfico sistematizado e baseada em dados médicos da Seção           
de Saúde do Centro da 1ª Região Militar, nos anos de 2018 e 2019. Não foi possível                 

e viável avaliar as ocorrências e variações ocorridas no ano de 2020, tendo em vista               
que este foi um ano atípico por conta da Pandemia do Corona Vírus. 

A pesquisa realizada com busca de artigos a respeito das patologias em sites             
médicos, além da realizada em livros textos de referência em Clínica Médica e             

Ortopedia. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA  
 

Preliminarmente faz-se necessário reiterar uma definição clara do conceito de          
obesidade. A mais aceita determina que o obeso tem uma quantidade de gordura             

corporal total, um dos componentes do peso corporal, elevada para além de padrões             

normais. Importante demarcar que obesidade e excesso de peso corporal são coisas            
distintas, sendo este último um excesso de peso corporal total. 

É ponto pacífico entre os estudos da área que sedentarismo e distúrbios            

alimentares de natureza diversa são os maiores fatores que contribuem com a            

predisposição para a obesidade. Diversos são os problemas advindos dessa          
condição, podemos mencionar desde dores na coluna lombar e dificuldade de           

locomoção, por exemplo, até problemas mais graves como doenças         
cardiovasculares, diabetes, hiperlipidemia, hipertensão arterial, alguns tipos de        

câncer entre outros além de favorecer problemas sociais, comportamentais e          

econômicos. A soma disto levou a obesidade a ser considerada como um problema             
de saúde pública. (CYRINO, NARDO JÚNIOR, 1996) 

A tendência é que a obesidade exógena seja causada pelo balanço calórico            

positivo, em geral combinado com um baixo gasto energético total. Três fatores            

compõem os requerimentos energéticos de um indivíduo: metabolismo basal,         
atividades físicas e efeito termogênico dos alimentos, que, por sua vez sofrem            

influências de questões genéticas, fatores endócrinos e metabólicos, e ambientais,          
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sendo as macro ambientais cultura, padrões socioeconômicos, hábitos alimentares e          

sedentarismo e os micro ambientais envolvem família, escola e amigos. A influência            
genética no desenvolvimento da obesidade, por sua vez, mesmo que esta não            

esteja completamente desvendada, está relacionada a fatores hormonais e neurais,          
que influenciam sinais de curto e longo prazo que controlam a saciedade e a              

regulação do peso corporal normal, além de influenciar o gasto energético.           
(FERREIRA et al, 2006) 

Deve ser ressaltado que a obesidade representa um enorme aumento nos           
gastos com saúde, um estudo desenvolvido nos Estados Unidos da América           

concluiu que naquele país esse aumento varia entre 42% e 100%, por exemplo             

(FINKELSTEIN et al, 2009) e, tendo em vista a similaridade intercultural com o             
Brasil, nosso país provavelmente apresenta números similares, sendo o gasto total           

do Sistema Único de Saúde – SUS – direcionado para obesidade e sobrepeso             
estimado em 3,6 bilhões. Em paralelo, parece claro que o FuSEx também apresente             

gastos maiores e específicos com indivíduos obesos e com sobrepeso.  

A literatura indica que a prevenção e, no limite, o controle da obesidade são              

as formas mais eficientes não somente de redução de gastos em sistemas de saúde              
como também ferramentas para um incremento na qualidade de vida, trazendo           

benefícios sociais e psicológicos. Tratando-se de uma DCNT (Doença Crônica Não           

Transmissível), uma vez que a morbidade se instale no organismo o controle e a              
reversão do problema tornam-se muito mais difíceis, além de gerar sequelas.           

(BAHIA, ARAÚJO, 2014)  

É importante que sejam utilizados procedimentos antropométricos adequados        

para uma correta avaliação do quadro geral de cada indivíduo, entre os quais o IMC               
(Índice de Massa Corporal) e a RQC (Relação Cintura/Quadril) têm se mostrado os             

mais eficazes (Tabela 01). O IMC corresponde ao quociente peso/estatura2 e o            

resultado permite que o profissional de saúde determine rapidamente em que grupo            
o indivíduo avaliado se enquadre e os próximos passos necessários, além de            

possibilitar, até mesmo, que haja uma auto avaliação (Tabela 02), desde que a             
pessoa não perca de vista a necessidade de acompanhamento adequado. Já a RQC             

pode ajudar na caracterização do tipo de obesidade, andróide ou ginóide, pois            

proporciona a análise da adiposidade regional, ou seja, do segmento superior e            
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inferior do corpo, sendo o primeiro tipo de obesidade mencionado quando o tronco             

tem maior concentração adiposa e o segundo quando os membros têm essa            
característica, resultando em diferentes tipos de risco para a saúde e demandando            

cuidados específicos também diferenciados. Importante destacar que esses        
medidores são apenas ferramentas e que é necessário que o profissional de saúde             

determine se há necessidade ou não de outros testes ou não. 

 

 

Tabela 01 - Pontos de corte mais comumente adotados para a classificação dos indivíduos de acordo                

com indicadores antropométricos e composição corporal. 

 

Fonte: REZENDE et al, 2010. 
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Tabela 02 – Tabela de Cálculo de Índice de Massa Corporal 

 

Fonte: PINHEIRO, 2020. 

Os integrantes das forças armadas tendem a ter exercícios físicos          

necessariamente incorporados ao cotidiano, o que configura uma redução do risco           
de desenvolver obesidade, tendo em vista que os fatores externos e socioambientais            

influenciam mais que os genéticos, e, entre eles um dos principais é o sedentarismo              
(ANJOS, 2006). As extensas jornadas de trabalho, problemas ergonômicos e          

ocasional isolamento social, como em viagens de treinamento, por exemplo,          
entretanto são elementos da vida militar que contribuem para o desenvolvimento de            

obesidade (COSTA, 2011) e talvez justifique o resultado de estudos que           

demonstram que há um número maior de militares obesos quando em comparação            
com o percentual da população brasileira (NEVES, 2008). A ingestão de álcool            
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também pode estar associada ao ganho de peso, principalmente por se tratar de             
calorias “vazias”, ou seja, sem nutrientes (BERALDO; VAZ; NAVES, 2004). 

Em suma, é viável que haja uma redução de custos no atendimento médico             
dado a militares caso seja reduzido o percentual de indivíduos que padecem de             

obesidade e/ou sobrepeso. Além de proporcionar uma melhor qualidade de vida           

para os próprios, conforme já explanado, diminui o risco de lesões durante o             
cumprimento das atividades necessárias ao cotidiano da profissão e de          

desenvolvimento doenças crônicas adquiridas como consequência desses males. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O Sistema de Saúde do Exército, SSEx, atende atualmente 737.555          

beneficiários, entre militares da ativa e da reserva e seus dependentes e            
pensionista, porém majoritariamente indivíduos do primeiro grupo e que estão          

servindo na 1a Região Militar (Tabela 03). O SSEx vem apresentando um gasto             

anual cada vez maior, menos em 2020, por conta de características atípicas deste             
ano que fogem do escopo deste trabalho. O ano de 2018, porém, apresentou um              

aumento de 2,5% em relação a 2017 e o ano de 2019 apresenta um aumento ainda                
maior, de 6,64% em relação a 2018 (Gráfico 01). 

Levando em consideração a literatura discutida e o quadro geral dos usuários            
do SSEx e o perfil destes, podemos concluir que é possível uma relevante redução              

de gastos caso haja programas voltados para a prevenção à obesidade,           
principalmente se voltados para a conscientização dos militares da ativa, parcela           

maior de beneficiários deste sistema de saúde.  

Tabela 03 – Beneficiários do SSEx em cada Região Militar 

 

Fonte: Painel de Indicadores 2020. 

Gráfico 01 – Gastos anuais do SSEx 2017-2020. 
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Fonte: Painel de Indicadores 2020. 

Para gerar uma estimativa da contribuição do fator de risco, no caso a             
obesidade e o sobrepeso, sobre um desfecho de interesse, doenças como a            

diabetes, problemas cardiovasculares, lesões etc., em geral é utilizado o cálculo do            
risco atribuível populacional, em outras palavras, a proporção de casos que são            

gerados em função do fator de risco, embasado em geral em estudos            

observacionais. Estudos têm demonstrado que o SUS têm um enorme aumento de            
gastos, tanto com internações e intervenções cirúrgicas, com acompanhamento         

ambulatorial, por conta desta morbidade (BAHIA; ARAÚJO, 2014). Se a incidência           
desta mazela é maior entre militares (NEVES, 2008), resta evidente que é            

necessário que medidas preventivas sejam aplicadas, evitando gastos diretamente         

relacionados com o uso do serviço de saúde, mas também aposentadorias precoces            
e afastamentos por questões médicas.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É evidente que medidas preventivas são muito menos onerosas que as           

medidas corretivas. Segundo Pereira, Mateus e Amaral (1999), ficou provado que a            
obesidade gera um alto custo para países de toda a Europa no que tange à saúde,                

em especial, no estudo dos autores, em Portugal. Já se realizam estudos no Velho              

Continente para que sejam tomadas medidas de prevenção ao sobrepeso e à            
obesidade da população, a fim de evitar o alastramento desta ‘epidemia’. Seria            

conveniente que fosse realizado o mesmo tipo de estudo no âmbito do Exército             
Brasileiro para que, no longo prazo, seja possível atingir a redução de custos no              

Fundo de Saúde do Exército.  

Cabe ressaltar que o presente estudo não visa apenas à redução de custos             
para o FuSEx, mas também à promoção de saúde e bem estar dentre os militares               

do Exército Brasileiro. Obviamente que a redução do ônus financeiro ao Fundo de             
Saúde do Exército consiste em ganho inestimável, tendo em vista que este capital             

poderia ser direcionado para outras áreas de interesse da Força. Ainda, profissionais            

saudáveis apresentam um melhor rendimento em sua produtividade e, portanto, isto           
poderia também trazer um benefício para o nível de trabalho dos militares. 

Por fim, cabe ressaltar que é de suma importância que a consciência da             
importância de se levar uma vida saudável é vital para o bom rendimento de              

militares em seu trabalho, bem como para a redução de custos do FuSEx, no médio               

e longo prazo. Além disso, se observa que somente o tempo destinado para o              
treinamento físico militar não se mostra eficiente no que tange ao combate ao             

sobrepeso, pois é importante também que haja um planejamento nutricional nas           
Organizações Militares do Exército Brasileiro e que seja feito um plano de            

conscientização que alcance todos os militares que servem na Força Terrestre. 
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