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RESUMO | Introdução: Boas relações entre os componentes da aptidão física relacionada à saúde (AFRS) melhoram o desempenho
da atividade ocupacional de policiais militares. Objetivo: Verificar a relação entre componentes da AFRS em policiais militares do
Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN). Método: Participaram do
estudo 47 policiais com idades entre 26 e 49 anos do sexo masculino fracionados em dois grupos: BOPE (n=25) e o BPTRAN (n=22).
Foi realizada uma bateria de testes: medidas antropométricas, teste de sentar-e-alcançar no banco de Wells, teste de abdominal de
1 minuto, teste de flexão dos cotovelos e teste vai-e-vem de 20 metros, para avaliar os componentes morfológico, cardiorrespiratório e
neuromuscular da AFRS. Resultados: Ambos os grupos obtiveram de moderada à forte correlação negativa significante em relação à
circunferência de cintura (CC), índice de massa corpórea (IMC) e percentual de gordura (PG) com a resistência muscular localizada
(RML) (r=-0,589; r=-0,404; r=-0,637) e a força muscular dinâmica (FD) (r=0,592; r=-0,416; r=-0,651) (p<0,05). Contudo, houve
correlações positivas e negativas significantes entre o consumo máximo de oxigênio (VO2 máx) e as variáveis CC, IMC, PG e RML
(p<0,05), exceto para flexibilidade no BOPE. Conclusão: Existe uma forte correlação entre os componentes morfológico, cardiorrespiratório e neuromuscular, exceto para a flexibilidade em PMs do BOPE. Tal fato permite afirmar que a AFRS é uma variável global.
Palavras-chave | cineantropometria; aptidão física; esgotamento profissional; saúde do trabalhador; polícia.
ABSTRACT | Background: An adequate relationship among health–related physical fitness (HRPF) components improve the
professional performance of military police officers (MOPs). Objective: To investigate the correlation among HRPF components
for Special Police Operations (BOPE) and Traffic Police (BPTRAN) Battalion MOPs. Method: The sample comprised 47 male
MOPs aged 26 to 49 years old divided in two groups BOPE (N=25) and BPTRAN (n=22). The participants were subjected to a
test battery—anthropometric measurements, sit–and–reach test, 1-minute sit–up test, elbow flexion test, and 20–meter shuttle run
test—for evaluation of the HRPF morphological, cardiorespiratory and neuromuscular components. Results: Both groups exhibited
moderate–to–strong correlation of waste circumference (WC), body mass index (BMI) and body fat percentage (BFP) with localized muscle resistance (LMR) (r=-0.589; r=-0.404; r=-0.637) and dynamic muscle strength (DMS) (r=0.592; r=-0.416; r=-0.651)
(p<0.05). Significant positive and negative correlation was found between maximum oxygen consumption and WC, BMI, BFP and
LMR (p<0.05) but not with flexibility for BOPE. Conclusion: There was strong correlation between the HRPF morphological,
cardiorespiratory and neuromuscular components, except for flexibility among BOPE MPOs. The study findings allow inferring
that HRPF is a global variable.
Keywords | kinanthropometry; physical fitness; burnout, professional; occupational health; police.
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Apesar de estudos prévios terem investigado a AFRS em
PMs, essas pesquisas limitaram-se a realizar comparações
entre corporações1,10-12 ou associaram apenas alguns componentes da AFRS12-14. Nessa perspectiva, justifica-se o presente
estudo pelo fato de, uma vez retratadas as condições físicas
(morfológicas, cardiorrespiratórias e neuromusculares) que
se relacionam diretamente com o estado de saúde nas diferentes corporações de PMs, acredita-se que esta investigação
esclareça a relevância dos programas de exercício físico
para essa população específica, a fim de otimizar o desempenho em suas tarefas inerentes ao serviço social policial,
consequentemente contribuindo para o aprimoramento da
segurança pública. Portanto, o presente estudo teve como
objetivo correlacionar os componentes da AFRS em PMs
do BOPE e do BPTRAN do estado da Paraíba.

INTRODUÇÃO
Os policiais militares (PMs) constituem um grupo de
profissionais distintos dos demais, pelo fato de enfrentarem
constantemente situações inerentes a sua atividade profissional que incluem estresse tanto físico quanto psicológico.
Em meio às especificidades da Polícia Militar do estado
da Paraíba, existe o Batalhão de Policiamento de Trânsito
(BPTRAN), responsável por reprimir infrações de trânsito
no âmbito estadual, e o Batalhão de Operações Policiais
Especiais (BOPE), que compõe um fragmento altamente
especializado e treinado para lidar com situações de maior
risco, tais como sequestro, intervenções em unidades prisionais e em áreas de alta periculosidade, podendo ser considerado, portanto, a elite da polícia militar1.
Constantemente, a atividade policial militar contempla
inúmeras atividades que são desenvolvidas rotineiramente
durante o seu turno de trabalho, tais atividades geralmente
exigem grande esforço físico e mental por parte desses profissionais. Diante disso, fica evidente que os PMs representam uma
população que apresenta alto risco de desenvolver estresse e
doenças cardiovasculares e consequentemente a Síndrome de
Burnout2, decorrentes de suas rotinas de trabalho. Nessa perspectiva, a preparação física é de suma importância para o melhor
desempenho da atividade policial diária e, assim, contribuir
para melhora da segurança pública, haja vista que, na sua
preparação, podem ser utilizadas atividades para melhorar
e sustentar as capacidades da aptidão física desses profissionais3, dessa maneira, diminuindo o índice de absenteísmo4.
Nesse sentido, o desempenho da atividade ocupacional dos
militares está diretamente relacionado aos componentes morfológico, neuromuscular e cardiorrespiratório que constituem a
aptidão física relacionada à saúde (AFRS), tendo em conta que
baixos níveis de aptidão física são vistos como fatores negativos
em relação à capacidade de executar atividades funcionais5,
podendo afetar negativamente o desempenho e a saúde dos
PMs, o que resulta em um aumento das taxas de morbidade
e mortalidade6. Destaca-se também que programas de exercícios físicos levam a importantes mudanças nos componentes
da AFRS7. Estudos envolvendo indivíduos que trabalham na
atividade policial têm reportado níveis insatisfatórios em alguns
dos componentes da aptidão física1, destarte, essa população
vem sendo exposta a diversos fatores de risco semelhantes à
população em geral, tais como: inatividade física, dislipidemias,
tabagismo, excesso de peso8 e obesidade abdominal9.

MÉTODO
AMOSTRA
Trata-se de uma pesquisa descritiva, com delineamento transversal. O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas de Patos
(CEP/FIP), sob o protocolo nº 205/2012, conforme as
normas da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde. Previamente à coleta de dados, todos os voluntários
foram informados quanto aos objetivos e procedimentos
do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido. O estudo ocorreu na cidade de Patos, localizada no estado da Paraíba (PB). De acordo com o IBGE15,
a cidade de Patos possui 473.056 km2 (dados de 2017),
100.674 habitantes (dados de 2010) e uma densidade
demográfica de 212,82 habitantes/km2 (dados de 2010).
A população de PMs da cidade de Patos (PB), que possui
o terceiro maior batalhão do estado da Paraíba, abrange o total
de 473 policiais, dos quais 33 pertenciam à 6ª Companhia
do BOPE e 30 à 4ª Companhia do BPTRAN. Foram utilizados como amostra 47 PMs do sexo masculino com idades
de 26 a 49 anos, fracionados em dois grupos: BOPE (n=25)
e BPTRAN (n=22), o que correspondeu a 75,75 e 73,33%
da população do BOPE e do BPTRAN, respectivamente.
Foram incluídos militares que fazem parte do efetivo
ativo da corporação e fisicamente ativos pela classificação
do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)
versão curta16, o qual adota como limiar praticar pelo menos:
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30 min./sessão de atividade física moderada durante 5 dias
(=150 min./semana), 20 min./sessão de atividade física
vigorosa durante três dias (=60 min./semana) ou a combinação de atividades físicas moderada e vigorosa.
Foram excluídos os voluntários que 48 horas antes ou
durante a pesquisa tivessem feito uso de quaisquer medicamentos, suplementos alimentares, bebidas alcoólicas ou tabaco;
que apresentassem algum distúrbio osteomuscular ou cardiovascular; ou que não tenham sido capazes de completar os
testes físicos de acordo com os protocolos do presente estudo.

de correlação de Pearson foi usado para investigar a relação entre
as variáveis dos componentes da AFRS (CC, IMC, PG, FLEX,
RML, FD e VO2máx) dentro de cada grupo (BOPE e BPTRAN),
na amostra total. Os coeficientes de correlação foram classificados, de acordo com Hopkins et al.22, como: trivial (r<0,1), fraca
(0,1<r<0,3), moderada (0,3<r<0,5), forte (0,5<r<0,7), muito
forte (0,7<r<0,9) e quase perfeita (r>0,9). Os dados estão apresentados em média e desvio padrão com o nível de significância
adotado de p=0,05. Todas as análises foram realizadas pelo pacote
estatístico SPSS® 20 (IBM, Chicago, IL, EUA).

PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
Os voluntários chegaram ao local da coleta pelo horário
da manhã para bateria de testes da AFRS, sendo inicialmente
realizadas as medidas antropométricas, acompanhadas por
testes físicos neuromusculares e cardiorespiratório. Houve um
intervalo mínimo de cinco minutos entre os testes.
Para o componente morfológico, foram realizadas as medidas
antropométricas de massa corporal (kg), estatura (m), circunferência da cintura (CC — cm) e dobras cutâneas (mm) de
peitoral, abdominal e coxa média. O índice de massa corpórea
(IMC — kg/m2) foi calculado dividindo-se a massa corporal pela
estatura elevada ao quadrado. O percentual de gordura (PG —
%) foi determinado de acordo com o protocolo de Jackson e
Pollock17. Todas as medidas foram feitas por um único avaliador
experiente seguindo as recomendações do International Society
for the Advancement of Kinanthropometry18.
O componente neuromuscular foi avaliado pelas variáveis de flexibilidade (FLEX), mensurada por meio dos testes
de sentar-e-alcançar no banco de Wells19; de resistência
muscular localizada (RML), pelo teste de abdominal em um
minuto20; e de força muscular dinâmica (FD), mensurada
pelo teste de flexão de cotovelos20. Para avaliação do componente cardiorrespiratório, foi realizado o teste vai-e-vem de
20 metros, e a obtenção do consumo máximo de oxigênio
(VO2 máx.mL/kg/min) se deu pela equação de Léger21. Por se
tratar de um projeto macro, os dados descritivos da AFRS
foram previamente publicados em estudo prévio do nosso
laboratório, com objetivo diferente do presente estudo1.

RESULTADOS
Os resultados demonstraram não existir diferença significativa entre os grupos em relação à idade (BOPE: 37,0±6,7 anos
e BPTRAN: 38,7±8,1 anos; p=0,515) e ao tempo de serviço
(BOPE: 15,2±7,2 anos e BPTRAN: 16,2±9,4 anos; p=0,898).
Além disso, a amostra foi composta predominantemente de
soldados (n=20; 42,6%), e a maioria dos policiais havia concluído
o ensino médio (n=29; 61,7%). Em relação ao nível socioeconômico dos sujeitos, destaca-se que mais da metade (n=33; 70,1%)
fazia parte das classes econômicas B1 e B2, ressaltando que
nenhum indivíduo se enquadrou na classe A1. Adicionalmente,
observou-se que nenhum voluntário era fumante, porém 29
policiais (61,7%) consumiam bebidas alcoólicas.
Em uma visão geral dos PMs (BOPE e BPTRAN) apresentada na Tabela 1, observou-se que as variáveis CC, IMC,
PG, RML, FD e VO2 máx correlacionaram-se positiva e negativamente em todas as variáveis (p<0,05), exceto para a FLEX
e o IMC (r=-0,054). Quando a amostra foi estratificada por
grupo, como apresentado nas Tabelas 2 e 3, observaram-se
diversas correlações significativas entre os componentes da
AFRS dentro de cada grupo. Para o BOPE, a CC, o IMC e
o PG apresentaram correlações significativamente (p<0,05)
negativas de moderada a forte com a RML (r=-0,472; r=-0,453;
r=-0,607) e a FD (r=-0,489; r=-0,425; r=-0,756). Entretanto,
não houve correlação significativa (p>0,05) entre essas variáveis e a FLEX. O VO2máx esteve relacionado de forma significativa (p<0,05) tanto com as variáveis CC, IMC e PG, quanto
com a RML e a FD, mas não com a FLEX (p<0,05).
No grupo BPTRAN, nota-se que as variáveis CC,
IMC e PG também estabeleceram uma correlação negativa de moderada a forte significativa com a FD (r=-0,673;
r=-0,480; r=-0,541) e a RML (r=-0,696; r=-0,458; r=-0,627)

ANÁLISE ESTATÍSTICA
A normalidade e homogeneidade dos dados foram confirmadas
pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e Levene, respectivamente.
Posteriormente, foi utilizado o teste t de Student para amostras
independentes visando às comparações entre os grupos. O teste
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Tabela 1. Correlação entre os componentes da aptidão física relacionada à saúde em policiais militares do estado da Paraíba, 2012 (n=47).
Variáveis

CC (cm)

IMC (kg/m2)

PG (%)

FLEX (cm)

FD (reps)

RML (reps)

VO2máx (mL/kg/min)

CC (cm)
IMC (kg/m2)

0,841**

PG (%)

0,731**

0,592**

FLEX (cm)

-0,301*

-0,054

-0,406**

FD (reps)

-0,592**

-0,416**

-0,651**

0,356*

RML (reps)

-0,589**

-0,404**

-0,637**

0,331*

0,672**

VO2máx (mL/kg/min)

-0,664**

-0,551**

-0,648**

0,342*

0,487**

0,665**

CC: circunferência de cintura; IMC: índice de massa córporea; PG: percentual de gordura; FLEX: flexibilidade; FD: força muscular dinâmica; reps:
repetições; RML: resistência muscular localizada; VO2máx: consumo máximo de oxigênio; *p<0,05; **p<0,01.

Tabela 2. Correlação entre os componentes da aptidão física relacionada à saúde em policiais militares do Batalhão de Operações
Policiais Especiais do estado da Paraíba, 2012 (n=25).
Variáveis

CC (cm)

IMC (kg/m2)

PG (%)

FLEX (cm)

FD (reps)

RML (reps)

VO2máx (mL/kg/min)

CC (cm)
IMC (kg/m2)

0,898**

PG (%)

0,623**

0,539**

FLEX (cm)

-0,102

-0,002

-0,374

FD (reps)

-0,489*

-0,425*

-0,756**

0,411*

RML (reps)

-0,472*

-0,453*

-0,607**

0,339

0,619**

VO2máx (mL/kg/min)

-0,607**

-0,553**

-0,672**

0,162

0,553**

0,745**

CC: circunferência de cintura; IMC: índice de massa corporal; PG: percentual de gordura; FLEX: flexibilidade; FD: força muscular dinâmica; reps:
repetições; RML: resistência muscular localizada; VO2máx: consumo máximo de oxigênio; *p<0,05; **p<0,01.

Tabela 3. Correlação entre os componentes da aptidão física relacionada à saúde em policiais militares do Batalhão de Policiamento
de Trânsito do estado da Paraíba, 2012 (n=22).
Variáveis

CC (cm)

IMC (kg/m2)

PG (%)

FLEX (cm)

FD (reps)

RML (reps)

VO2máx (mL/kg/min)

CC (cm)
IMC (kg/m2)

0,830**

PG (%)

0,839**

0,739**

FLEX (cm)

-0,448*

-0,194

-0,359

FD (reps)

-0,673**

-0,480*

-0,541**

0,250

RML (reps)

-0,696**

-0,458*

-0,627**

0,226

0,688**

VO2máx (mL/kg/min)

-0,737**

-0,637**

-0,597**

0,429*

0,398

0,562**

CC: circunferência de cintura; IMC: índice de massa corporal; PG: percentual de gordura; FLEX: flexibilidade; FD: força dinâmica; reps: repetições;
RML: resistência muscular localizada; VO2máx: consumo máximo de oxigênio; *p<0,05; **p<0,01.
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(p<0,05). Ademais, apenas a CC se correlacionou com a
FLEX (p<0,05). O VO2máx esteve relacionado significativamente tanto com as variáveis CC, IMC e PG, quanto com
RML e FLEX, exceto a FD (p<0,05).

físico rotineiramente na corporação, e na maioria das vezes
estas atividades estão voltadas a caminhadas ou corridas,
que se realizadas em uma intensidade de aproximadamente 60% da frequência cardíaca máxima ou 50% do
consumo máximo de oxigênio, são capazes de aumentar
a capacidade cardiorrespiratória16. Além disso, Mikkola
et al.23 mostraram que um treinamento diminuiu os níveis
de composição corporal e aumentou os níveis do componente cardiorrespiratório.
Em relação aos componentes morfológicos e neuromusculares, verificou-se que existe de moderada à forte correlação
negativa entre esses componentes em ambos os grupos, bem
como quando estão reunidos (r=-0,592; r=-0,416; r=-0,651;
r=-0,589; r=-0,404; r=-0,637). Fato este que se assemelha
com resultados encontrados no estudo de Slemenda et al.24,
no qual verificaram menor força muscular em indivíduos
com maior massa gorda. De fato, a força muscular está relacionada positivamente com a área de secção transversa do
músculo, assim, a medida que essa estrutura aumenta, o organismo precisa gastar mais energia para suprir as demandas
impostas aos músculos, concomitantemente, a taxa metabólica de repouso também é aumentada, desencadeando
na diminuição da gordura corporal25. É importante destacar
que a FLEX não se correlacionou com nenhuma variável do
componente morfológico nos PMs do grupo BOPE, apenas
no grupo BPTRAN. Tal resultado pode ser explicado pela
forma de dispersão dos dados, conforme encontrado no
estudo de Domingos-Gomes et al.1, no qual 44% e 82% dos
PMs do BOPE apresentaram níveis de FLEX e PG acima da
média, respectivamente, enquanto 54,5 e 81,8% dos PMs do
BPTRAN reportaram valores de FLEX (abaixo da média)
e PG (acima da média), respectivamente.
Adicionalmente, correlações positivas foram encontradas entre os componentes neuromuscular e cardiorrespiratório quando os grupos BOPE e BPTRAN são
analisados reunidos e separadamente. Os resultados encontrados nesta investigação são semelhantes aos estudos
de Cadore et al.26 e Brentano et al.27, mesmo sendo realizados em populações diferentes, reforça a ideia de que a
medida que aumentam nossas capacidades do componente neuromuscular, paralelamente, aumenta o componente cardiorrespiratório, este fato pode ser relacionado
a adaptações fisiológicas geradas pelo treinamento, tais
como, um aumento do suprimento capilar, do conteúdo
de mioglobina, na função mitocondrial e nas enzimas

DISCUSSÃO
O presente estudo correlacionou os componentes da
AFRS em PMs na ativa do BOPE e do BPTRAN. Os principais achados desta investigação indicam que existe uma
forte correlação entre os componentes morfológico, neuromuscular e cardiorrespiratório no grupo do BOPE bem
como no grupo do BPTRAN. Ao analisarmos conjuntamente o grupo BOPE e o grupo BPTRAN, observou-se uma
tendência desse fato se repetir. Esses resultados aumentam
a relevância da prática de exercício físico, pois este é capaz
de modular os componentes da AFRS, desencadeando
alterações positivas na qualidade de vida, na saúde e nas
atividades laborais.
Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte20,
a aptidão física é dividida em duas categorias, das quais a
AFRS está inserida em uma delas, podendo ser definida
como um conjunto de características ou traços herdados
e trenáveis de um indivíduo, da qual apresenta associação
com a capacidade de realizar atividade física, laborais e
domésticas, com vigor e sem fadiga excessiva. Não obstante,
Domingos-Gomes et al.1 destacam que a AFRS também
pode estar relacionada negativamente com o acometimento
de doenças crônicas não-transmissíveis. Por estes motivos
supracitados, aumenta-se a relevância de correlacionar os
componentes da aptidão física em PMs, visto que, a atividade
policial contempla inúmeras situações que se caracterizam
por serem físico e mentalmente exigentes, dessa forma, é
evidente que esta população precisa ter os componentes da
AFRS dentro dos níveis adequados.
No presente estudo, o componente morfológico apresentou fortemente uma correlação negativa com o componente cardiorrespiratório, quando se analisa os PMs do
BOPE e o BPTRAN separadamente, bem como quando
os grupos são analisados em conjunto. Estas evidências
corroboram com outros achados, que identificaram uma
forte associação entre esses componentes da AFRS em
militares13. Uma possível explicação para este fato, é que os
PMs pelo seu regimento são impostos a praticar exercício
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oxidativas26. Devemos destacar que todos os PMs eram
fisicamente ativos, assim, toda a amostra participava de
atividades físicas rotineiras, o que pode ter influenciado
nas correlações encontradas no presente estudo.
Os resultados do presente estudo possibilitam a
compreensão da relação entre os componentes morfológico, neuromuscular e cardiorrespiratório, demostrando
que a prática assídua de atividades físicas promove mecanismos que influenciam diretamente nos componentes da
AFRS. Sabendo disso, aumenta-se a relevância da inclusão
de programas de exercício físico estruturado e organizado
com acompanhamento de profissionais de educação física
nas atividades rotineiras de instituições militares, haja vista
que, o exercício físico além de ser fator essencial na prevenção
de doenças e manutenção da saúde dos PMs, pode influenciar no desempenho das atividades laborais.

CONCLUSÃO
Os achados demostraram que existe forte correlação entre
os componentes morfológico, cardiorrespiratório e neuromuscular, exceto para a variável de FLEX, em PMs do BOPE.
Tal fato permite afirmar que a AFRS é uma variável global e
seus componentes estão fortemente interligados em PMs.
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