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Resumo
O presente estudo tem como proposta a comparação do efetivo de Policiais Militares que
trabalham no serviço administrativo, que possuem uma rotina mais regular, trabalhando em
local controlado com os trabalhadores que trabalham nos turnos operacionais no policiamento
ostensivo e preventivo, que são indivíduos conhecidamente mais predispostos a ter hábitos
alimentares inadequados, bem como a comparação entre o policial do sexo masculino com o
policial militar do sexo feminino. Questionários de frequência alimentar são ferramentas de
inquérito amplamente utilizadas com a finalidade de avaliar o consumo de alimentar por um
período determinado, podendo ser utilizados para avaliação global do padrão alimentar de
populações específicas. Assim, o presente trabalho propôs avaliar indicadores de alimentação,
atividade física, saúde e qualidade de vida de policiais militares. Observou-se considerável
prevalência de fatores de risco cardiovascular entre os policiais militares, principalmente
hipercolesterolemia, tendência ao sedentarismo e consumo alimentar inadequado.
Palavras-chaves: Polícia militar, qualidade da alimentação; indicadores de saúde.
Área de atuação: Nutrição em Saúde Coletiva.
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1. Introdução
A Polícia Militar do Estado de São Paulo conta com um efetivo de
aproximadamente 90 mil policiais, homens e mulheres, responsáveis não somente pelo
policiamento ostensivo e preventivo, mas também responsáveis pelas atividades do corpo
de bombeiros (PMESP, 2017). A jornada de trabalho dos policiais e bombeiros que atuam
em atividades administrativas é de 40 horas semanais, com turnos de 8h/dia. Para aqueles
que atuam em atividades operacionais, a jornada é em regime de escala de 12 (doze) horas
de serviço por 36 (trinta e seis) horas de folga, diuturnamente, ou 24 (vinte e quatro) horas
de serviço por 48 (quarenta e oito) horas de folga, podendo ainda ser estabelecidos outros
regimes de escala de acordo com as peculiaridades da função e do local de atuação de
acordo com a (PMESP, 2010; 2017).
Em consideração a essas jornadas de serviço, Sack e col. (2010) e Caruso e col.
(2004) apontam que turnos rotativos, principalmente os noturnos, são considerados um
significativo fator de estresse ocupacional, estando associados com o absenteísmo e com
outros importantes problemas de saúde. Estudos com trabalhadores de turno, dentre eles
enfermeiros e agentes de indústria petrolífera mostraram diversos problemas na saúde
desses trabalhadores, como o distúrbio do sono, doenças gastrointestinais, incluindo
diarreias, constipação, náuseas, mudança de apetite, indigestão e azia (SACK, 2010;
CARUSO et al., 2004, 2008). Schernhammer et al. (2003) relataram que enfermeiros que
trabalhavam 3 ou mais noites por mês por mais de 15 anos, tinham um risco aumentado
de câncer de cólon. Outras evidências também apontadas por Megdal e col. (2005) e
Conlon e col. (2007) mostram que trabalhadores noturnos podem ter um risco maior para
os cânceres de mama e o de próstata.
A profissão policial é tida como uma profissão de alto risco, haja vista o
profissional ter em todos os seus dias trabalhados contato direto com os diversos tipos de
violência urbana e mortes em sua decorrência (SANTANA et al., 2012). Segundo Minayo
e col. (2011) e Costa e col. (2007), o nível de estresse do policial muitas vezes é superior
ao de outros profissionais. São vários os fatores que podem conduzir o policial militar aos
elevados níveis de estresse, fatores que vão desde problemas familiares até situações
como: o contato com o público, a falta de controle do seu processo de trabalho, recursos
materiais escassos, os turnos de serviço, o grande número de intervenções e os tensos
conflitos em que eles atuam em seu dia a dia (SANTANA et al., 2012; MINAYO et al.,
2011. O estresse ocupacional está associado com algumas doenças psíquicas, como o
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estresse pós-traumático (EPT) e a síndrome de burnout, estando também fortemente
associado às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tidas como as principais
causas de morte na atualidade no Brasil e no mundo (MARMAR et al., 2006; HU et al.,
2006; WHO, 2014).

1.1 Policiais militares e as doenças crônicas não transmissíveis
A transição nutricional consiste no processo de transformação dos padrões
alimentares e de atividade física, acompanhada de mudanças socioeconômicas,
demográficas e culturais (POPKIN, 1994). Os aumentos de prevalência de doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT) como diabetes, hipertensão arterial, excesso de peso
e obesidade estão associados às mudanças desfavoráveis nos padrões de dieta e de prática
de atividade física.
No Brasil, segundo Malta e col. (2014) e dados do Ministério da Saúde (2016) as
DCNT constituem o problema de saúde de maior magnitude no atual momento. Elas são
responsáveis por 68,3% das causas de óbitos, destacando as doenças cardiovasculares
(DCV) (30,4%), câncer (16,4%), diabetes (5,3%) e doença respiratória crônica (6%). Os
principais fatores de risco para as DCNT são o tabagismo, a alimentação não saudável, o
sedentarismo e o consumo nocivo de álcool, responsáveis, em grande parte, pela epidemia
de sobrepeso e obesidade, pela elevada prevalência de hipertensão arterial e pelos
problemas com colesterol.
Policiais e bombeiros estão expostos da mesma maneira que a população geral aos
principais fatores de risco para DCNT. No entanto, evidências apontam que esses
profissionais por lidarem constantemente com situações estressantes que envolvam
violência, repressão a condutas ilegais e, no limite, risco de morte própria ou de outrem,
apresentam riscos para determinadas DCNT muitas vezes superior ao restante da
população (MINAYO et al., 2011; COSTA et al., 2007; SIMMERMAN, 2012).

1.2 Estado nutricional de policiais militares e risco para o desenvolvimento
de DCNT
Considerando o excesso de peso e a obesidade constituem importantes fatores de
risco para DCNT, Braga Filho e col. (2014) mostraram que policiais militares em um
Estado do Brasil tinham uma alta prevalência de sobrepeso e obesidade. Fekedulegn e col
(2013), constataram que policiais de Nova Iorque tinham também um risco aumentado de
9

sobrepeso e obesidade por, devido entre outros fatores, estarem sujeitos às jornadas de
serviço noturno. Kales e col. (2009) mostraram que policiais, bombeiros e outros
profissionais de emergência tinham níveis de pressão arterial aumentados, sendo essas
profissões consideradas por eles como profissões de risco para HAS e DCV. Garbarino e
Magnavita (2015) mostraram que os elevados níveis de estresse de policiais italianos
estavam associados com redução dos níveis plasmáticos de HDL, aumento nos níveis de
LDL e de Triglicerídeos, sendo pelos autores a atividade policial como uma profissão de
risco para a síndrome metabólica.

1.3 Avaliação da qualidade da dieta utilizando questionário de frequência
alimentar
O questionário de frequência alimentar (QFA) pode ser definido como uma
ferramenta de inquérito destinado para o registro do consumo de alimentos por um
período de tempo previamente definido (CADE et al., 2002). Os alimentos listados no
QFA são definidos de acordo com a finalidade do estudo a ser realizado, assegurando que
esta ferramenta tenha reprodutibilidade para execução de outros inquéritos, sendo seus
resultados validados em comparação com outras ferramentas de consumo alimentar, tais
como o diário alimentar, recordatório alimentar de 24 horas e leitura de água duplamente
marcada (CADE et al., 2002; PÉREZ RODRIGO et al., 2015).
O uso do QFA pode ser utilizado para se estimar o consumo habitual de alimentos
ou até mesmo o padrão alimentar em grupos populacionais distintos, tais como crianças,
adolescentes, adultos, idosos e outros grupos específicos, desde que este instrumento de
avaliação obedeça critérios de validação e reprodutibilidade de forma adequada
(FERNÁNDEZ-BALLART et al., 2010; FISBERG et al., 2008; HERNÁNDEZ-AVILA
et al., 1998; ROCKETT et al., 1995; THOMPSON et al., 2002).
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2. Conclusões
A partir da análise das medidas antropométricas foi possível verificar elevadas
prevalências de sobrepeso e obesidade, principalmente para o sexo masculino e oficiais
do serviço operacional, onde uma baixa porcentagem foi classificada como peso ideal,
sendo este um possível um risco para o desenvolvimento de complicações associadas à
obesidade e doenças cardiovasculares.
No tocante aos hábitos alimentares, observou-se o baixo consumo de feijão,
principalmente entre as mulheres e oficiais do serviço operacional; baixo consumo de
frutas, verduras e legumes, principalmente entre homens e oficiais do serviço operacional,
e o alto consumo de alimentos ricos em gordura, principalmente entre os homens e oficiais
do serviço administrativo. Os homens e policiais do serviço administrativo relataram ter
um consumo alto ou muito alto de sal. Com isso, percebe-se a necessidade de reeducação
alimentar a fim de subsidiar a elaboração de intervenções que possam contribuir de fato
para a melhoria da alimentação e das condições de saúde dos policiais.
A prática de atividade física de ao menos 150 minutos por semana e exercícios
que envolvam força e alongamento muscular estão mais presentes entre os indivíduos do
sexo masculino em relação ao sexo feminino; maior entre os oficiais do serviço
operacional em comparação com o serviço administrativo; e quanto ao hábito de realizar
o trajeto para o trabalho a pé ou de bicicletas tiveram respostas negativas em ambos os
sexos. A falta de prática de atividade física regularmente associada à má alimentação é
fator determinante para se ter um estilo de vida negativo, consequentemente, o
desenvolvimento de doenças.
Os casos da pressão arterial e os níveis de colesterol estão presentes em um
número considerável de casos em todos os grupos estudados, levando-se a um alerta para
um comportamento preventivo adequado em relação a estes fatores para todos os policiais
militares suscetíveis as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) devido as alterações
na alimentação, nos horários do sono, atividade física e estresse.
Levando em consideração os hábitos alimentares, DCNT e índice de massa
corpórea de acordo com o sexo, os homens apresentaram resultados menos satisfatórios
em relação as mulheres, assim como o efetivo administrativo e relação ao efetivo
operacional.
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3. Implicações para a prática no campo de atuação
O nutricionista apesar de não estar entre o rol de profissionais da área da saúde na
Policia Militar do Estado de São Paulo, que contempla médico, dentista, farmacêutico e
veterinário, se faz muito importante para a proteção contra inúmeras doenças crônicas as
quais os policiais militares estão suscetíveis, em decorrência da carga de exigências
físicas e psicológicas, bem como ao tipo de rotina que estão submetidos diuturnamente.
Realizando um trabalho multidisciplinar com as outras especialidades o nutricionista
pode avançar na construção de uma proposta de atuação capaz de contribuir para a
redução das iniquidades em saúde e a garantia da qualidade de vida.
Dentro da instituição militar o profissional de nutrição poderia trabalhar na parte
de Nutrição Clínica, acompanhando individualmente os policiais militares, Saúde
Coletiva no planejamento e execução dos refeitórios das unidades militares ou Nutrição
Hospitalar, atendendo aos policiais militares que venham a frequentar o hospital da
Policia Militar.
A partir do conjunto de evidências apresentados neste trabalho, se faz muito
importante a presença do nutricionista entre o rol de profissionais da área de saúde na
Policia Militar para que sejam orientados da melhor forma quanto a um estilo de vida
mais saudável, visando à prevenção de doenças e melhora de sua qualidade de vida.
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