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Todo o nosso trabalho vai afetar a nossa saúde. É a quantidade
de horas excessivas de trabalho, as condições em que nós vamos

executar esse trabalho. Mas acho que aqueles probleminhas
neurológicos que a gente tem não são visíveis. E a gente desenvolve

problemas além dos psicológicos. A grande maioria tem hipertensão.
Eu nunca tive hipertensão na vida e, agora, passei a ter esse problema.

Reflexões de um grupo focal com soldados

Eu entrei para a Polícia que matava e
estou saindo de uma Polícia que morre.

Reflexões de um oficial operacional

A motivação e a consciência de que podemos obter reconhecimento,
gratificação e prazer no trabalho são componentes essenciais da realização
profissional. Em contrapartida, a ‘dor’ remete para o sofrimento no trabalho.
‘Prazer’ e ‘dor’ constituem um par dialético. Nos depoimentos colhidos
dos gestores e dos grupos de oficiais, porém, aparecem muito mais e com
contundência os momentos de desprazer associados notadamente à natureza
do trabalho, à jornada excessiva, à falta de condições adequadas dos
equipamentos e instrumentos, aos problemas de deficiência na assistência à
sua saúde, à insuficiente retribuição financeira e ao sentimento de
desvalorização profissional.

Mesmo sendo os mais bem aquinhoados, muitos oficiais se referem
também a quanto é negativa a rigidez hierárquica que embota a criatividade
e impede a participação dos policiais em decisões que lhes dizem respeito.
Queixam-se muito da distorção da imagem do policial que acreditam ser
projetada para a sociedade e alimentada pela mídia. Ressaltam, ainda, o
fato de que ingerências políticas impedem a continuação de projetos e tornam
descontínuas atividades iniciadas em gestões anteriores.

Condições de Saúde Física
dos Policiais Militares
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Os gestores relatam alguns problemas físicos que afetam a saúde dos
policiais gerados por danos relacionados à atividade diária de ‘combate ao
narcotráfico’: ferimentos por projéteis de arma de fogo, fraturas que
necessitam de cirurgias, dores musculares e doenças como a conjuntivite ou
a sarna, que adquirem no contato muito próximo com a população.

As praças queixam-se de diversas situações ligadas ao atendimento
médico, às doenças propriamente ditas e ainda sublinham dificuldades
associadas aos processos de consecução de licenças médicas. Relacionam
diretamente a sua condição de saúde ao processo de trabalho: horas de
sono perdidas, estresse diário, permanente risco de vida, má alimentação e
intensidade do trabalho são os itens mais freqüentemente mencionados.
O ‘bico’, que ocupa as horas destinadas ao descanso, também foi apontado
como um fator prejudicial à saúde nos grupos focais dos quais participaram
soldados, cabos e sargentos:

Você perde 24 horas de sono. Você recupera aquele sono? Eu peguei às
sete horas da manhã, vou largar amanhã às sete da manhã. Às oito horas,
eu tenho de estar na segurança. Aí largo às oito da noite, vou para casa e
descanso. Na quarta-feira, tenho uma segurança de novo, das oito da manhã
às oito da noite. Chego em casa para estar às sete horas da manhã aqui na
quinta. E a nossa vida vai por aí.

Não há uma sistematização de atividades voltadas para o preparo
físico. A propósito do apoio do Exército durante o acirramento de conflitos
nas favelas, recordamo-nos de um comentário descrito em matéria jornalística
em que uma jovem – moradora da favela –, ao ser indagada sobre o evento,
imediatamente afirmou que considerava interessante a entrada de militares
do Exército na favela, justificando que esses jovens ostentavam corpos bem
mais esculpidos do que os desarmoniosos corpos de policiais militares. Não
é com a intenção de enfatizar uma perspectiva estética do corpo do policial
que falamos sobre o tema do preparo físico. Buscamos, sim, suscitar algumas
reflexões sobre como deveria ser valorizado, na corporação policial, um
rigoroso planejamento das atividades físicas e nutricionais desse profissional
que tem tarefas tão hercúleas.
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Avaliação das Condições Físicas:
peso, dieta e atividades

Para avaliar as condições físicas desses servidores, aferimos seu índice
de massa corporal (IMC)7 calculado com base no peso e na altura referidos
por eles. Os oficiais e os suboficiais de maior nível hierárquico predominam
no grupo de obesos (23,4%), quando comparados aos não-oficiais com
menor qualificação profissional (15,6%). Os obesos somados aos que têm
sobrepeso (48,3% e 47,1%, respectivamente) ressaltam um percentual
elevado de servidores acima do peso ideal na corporação. Essas informações
podem ser conferidas no Gráfico 32.

Os dados de sobrepeso dos policiais militares são superiores aos da
população brasileira, medidos na Pesquisa de Orçamentos Familiares do
IBGE em parceria com o Ministério da Saúde (2003), segundo a qual
40,6% da população adulta brasileira está com excesso de massa corporal.

Gráfico 32 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo o índice de massa
corporal

*p=0,000

7 IMC = peso dividido pela estatura elevada ao quadrado. De acordo com o resultado,
são estabelecidas quatro categorias: baixo peso (<20 kg/m2), normal (20-24 kg/m2),
sobrepeso: (25-29 kg/m2) e obesidade (>=30 kg/m2).
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Embora os obesos estejam distribuídos entre policiais dos setores
administrativos e operacionais, 24% destes últimos (representados por
oficiais, suboficiais e sargentos) estão acima do peso, ressaltando um
percentual mais elevado que os 21,8% do mesmo grupo do setor
administrativo, 16,9% de cabos e soldados administrativos e 15,4% dos
operacionais.

O IMC dos policiais militares é superior ao encontrado entre os
civis, dos quais 17,5% apresentam-se obesos e 41,7% têm sobrepeso.
A obesidade constitui relevante fator de risco que se associa à morte por
hipertensão e ao aumento do colesterol e do açúcar sangüíneo. O excesso
de peso decorre de vários fatores, entre os quais a alimentação hipercalórica
e hiperlipídica.

A ingestão de gordura foi processada como uma variável contínua,
atribuindo-se a cada alimento uma pontuação que variou de zero (não-
ingestão de alimentos gordurosos e elevada ingestão de alimentos saudáveis
– verduras, frutas e legumes) a três (elevado consumo de alimentos
gordurosos e não-ingestão de alimentos saudáveis). Depois, foi construído
um indicador categórico de alimentação, considerando-se baixo consumo
de gordura (somatório <=15 pontos), médio consumo (>15 a <=20
pontos) e alto consumo (>20 pontos).

Policiais militares, especialmente os cabos e soldados (Gráfico 33),
informam consumo semanal elevado de doces, alimentos gordurosos,
industrializados e com alto teor de sal, tais como carnes salgadas (bacalhau,
charque, carne-seca, carne-de-sol, paio, toucinho, costela etc.), produtos
industrializados (enlatados, conservas, sucos engarrafados, sucos
desidratados, sopas desidratadas, produtos em vidros etc.), embutidos
(lingüiça, salsicha, fiambre, presunto, mortadela, etc.); frituras; manteiga;
carne de porco (pernil, carrê, costeleta, entre outros), de carneiro ou de
cabra e de vaca; refrigerantes não dietéticos; balas, doces, geléias, bombons
ou chocolate; açúcar, mel ou melaço usados como adoçantes no café, chá,
suco etc.; ovos (crus, cozidos, fritos, poché, entre outros). Associada à
alimentação não balanceada, os entrevistados informaram reduzidíssima
ingestão de verduras, legumes e frutas.

Os oficiais, suboficiais e sargentos têm consumo um pouco mais
balanceado, com menos gorduras, doces e produtos industrializados e
maior ingestão de legumes e verduras. Por sua vez, os cabos e soldados,
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administrativos e operacionais, predominam entre os que têm alto consumo
de substâncias ricas em gorduras e açúcares, o que certamente se deve,
entre outros motivos, ao baixo poder aquisitivo para desfrutar de uma
ingesta adequada.

Gráfico 33 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo o consumo alimentar
de gordura*

* p<0,000

O excesso de peso também pode ser compreendido em função do
baixo nível de atividade física, que configura um estilo de vida sedentário.
Perguntamos aos policiais sobre a prática regular de atividades físicas e
sobre seu condicionamento visando à saúde ou à estética, por pelo menos
vinte minutos por dia. De forma geral, vemos no Gráfico 34 que metade
dos policiais não pratica atividades físicas ou o fazem esporadicamente (três
vezes por mês a poucas vezes no ano). Entre os que se exercitam, oficiais,
suboficiais e sargentos se destacam, por praticarem exercícios quatro
ou mais vezes por semana, e os cabos e soldados apresentam uma freqüência
mais baixa: de uma a três vezes por semana.

28,0%  

33,8%  

38,1%  

20,5%  

32,9%  

46,6%  

Baixo  

Médio  

Alto  

  Oficial / Suboficial / Sargentos  Cabos / Soldados  



210

Gráfico 34 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a prática de atividades
físicas*

* p<0,001

Toda a corporação militar, de forma geral, apresenta elevados fatores
de risco, como alimentação não balanceada, obesidade e reduzida atividade
física. Os oficiais, suboficiais e sargentos têm mais peso corporal, embora
relatem uma dieta um pouco mais equilibrada e mais atividade física do que
os cabos e soldados. Esse quadro deve estar relacionado à idade mais elevada
dos profissionais superiores na hierarquia. Os indicadores, portanto,
demonstram o grau de vulnerabilidade ainda maior para os não-oficiais à
medida que envelhecem.

Levando em conta o setor de trabalho, no grupo administrativo, oficiais,
suboficiais e sargentos sobressaem por realizar mais freqüentemente atividades
físicas do que os cabos e soldados. No setor operacional, ocorre o inverso.

Os policiais militares, se comparados aos policiais civis do Rio de
Janeiro, são menos sedentários: entre estes últimos, 63,7% não realizam
exercícios ou o fazem de forma esporádica.

Os entrevistados, tanto oficiais quanto os subalternos, apresentam
depoimentos que evidenciam a falta de planejamento voltado para o preparo
físico. Suas palavras ressaltam que haveria possibilidade de investir nesse
ponto, caso se organizassem melhor.
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Atividade física não tem. A gente desempenha cada um a sua função
dentro do serviço que faz. (...) Agora, na atual administração, no novo
comando que veio pra cá, tem uma atividade meio pequena dentro do quartel,
com opção para dois dias. (...) Nós, que trabalhamos internamente, temos
aquele horário integral das oito às quatro, às terças e quintas-feiras. É um
período que daria para fazer uma educação física.

Em relato de estudo realizado em uma cidade do interior do estado
do Rio de Janeiro, Constantino (2006: 90) assinala que:

a prática regular de atividades físicas, visando a melhorar a saúde, o
condicionamento físico ou para fins estéticos durante vinte minutos de cada
vez, foi mais destacada pelos policiais de Campos dos Goytacazes, talvez
pelo fato de serem mais jovens. No entanto, é bom notar que 54,7% deles
já se encontravam com sobrepeso em 2006.

Os policiais militares ressaltaram que seu trabalho ostensivo nas ruas é
um forte empecilho à prática de exercício: “Se for feita uma avaliação com a
totalidade de policiais que trabalham na rua, vamos ver que eles não têm
tempo. Eu acredito que mais de 50% não têm tempo porque trabalham muito”.

Embora não tenhamos feito qualquer avaliação clínica, nem realizado
exames laboratoriais, as condições de saúde física de muitos policiais
militares, do ponto de vista do ‘estilo de vida’, podem ser consideradas
problemáticas, como indicam as informações a seguir.

Perguntamos a esses servidores se haviam sido informados por algum
médico ou outro profissional da área da saúde a respeito de seus níveis de
colesterol. Encontramos 32,6% dos oficiais, suboficiais e sargentos e 17%
dos cabos e soldados (p=000) com perfil de risco, ou seja, taxas elevadas de
colesterol. Entre os policiais civis, 31% apresentaram níveis altos de colesterol.

Problemas de Saúde mais Freqüentes
Elevada massa corporal, sedentarismo, alimentação precária e estresse

vivido no trabalho tendem a propiciar o surgimento de vários problemas de
saúde. A freqüência desses agravos referidos pelos policiais nos últimos 12
meses anteriores à pesquisa pode ser constatada no Gráfico 35, organizado
de forma decrescente. Apenas as questões com freqüência superior a 10%
estão colocadas neste gráfico.
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Gráfico 35 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo os problemas de
saúde mais freqüentes

* p<=0,001     ** p<0,05

Entre os oficiais, suboficiais e sargentos, as maiores queixas se referem
à deficiência visual e auditiva, à hipertensão arterial, à rinite alérgica, ao cálculo
renal, à dengue, aos problemas digestivos (indigestão e constipação freqüentes
e gastrite crônica, agravos estes associados a dietas inadequadas e a estressores
ambientais e profissionais), a problemas reumatológicos (artrites e bursites) e
à hérnia de disco. As mulheres oficiais e suboficiais se queixam mais de
aparecimento de tumores ou problemas de útero ou de ovário,
comparativamente às não-oficiais. Apenas alergias com manifestações na pele,
sinusites e dores de cabeça e pescoço são mais relatadas pelos cabos e soldados.
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Diversos outros problemas de saúde foram avaliados na pesquisa,
mas não estão apresentados neste livro por terem sido mencionados por
menos de 10% dos policiais. Merece atenção o fato de que muitas doenças
foram relatadas pelos oficiais, suboficiais e sargentos em proporções maiores
do que as relatadas por cabos e soldados. Um exemplo é o diabetes,
informado por 8% dos primeiros e 2% dos últimos. Talvez haja nessa
diferença a influência da idade como fator preponderante, o que revelaria a
tendência de acumulação de agravos com o passar dos anos. O estudo de
Gershon, Lin e Xianbin (2002) avança na discussão das especificidades
dos agravos à saúde dos policiais ressaltando a importância do estresse
cumulativo de cunho laboral. Por meio de uma pesquisa com policiais
americanos acima de 50 anos, esses autores mostram efeitos associados que
se manifestam em comportamentos de inadequação, como alcoolismo,
jogatina, comportamento agressivo, maior exposição a acidentes, ansiedade,
insônia, hipervigilância, sintomas de estresse pós-traumático, episódios de
explosão emocional e dores crônicas. Tudo isso converge para o
envelhecimento precoce.

Os policiais civis, comparados aos militares, relatam mais dores no
pescoço, nas costas ou na coluna, problemas de visão, reumatológicos e
intestinais.

Lesões e Incapacitações
As condições de risco que os policiais vivenciam se manifestam na

freqüência e nos tipos de lesões físicas permanentes que apresentam. No
total, 21,3% dos oficiais e 12,7% dos não-oficiais (p. 000) atualmente têm
pelo menos um tipo de lesão física permanente (independentemente de
estarem inseridos no setor administrativo ou operacional). As mais comuns
são as deformidades de membros inferiores e superiores. Todas as lesões
referidas predominam entre os oficiais e suboficiais, com exceção da
amputação de dedos ou membros, presente igualmente nos dois grupos,
independentemente da hierarquia profissional, conforme demonstrado no
Gráfico 36.
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Gráfico 36 – Distribuição proporcional dos policiais militares segundo a presença de
lesões permanentes

* p<=0,001     ** p<0,05

Tabela 8 – Distribuição proporcional dos policiais civis e militares segundo os tipos de
lesões físicas permanentes

* p<0,05           ** p<0,005     *** p=0,000

Do ponto de vista da relação entre saúde e atividades profissionais,
assinalamos que 10,3% de oficiais, suboficiais e sargentos têm deformidade
permanente em membros inferiores e na coluna e 9,3% em membros
superiores. Esses percentuais são muito elevados se comparados aos da
Polícia Civil (Minayo & Souza, 2003).
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Quando comparamos a Polícia Militar com a Civil em relação a
todas as lesões apresentadas na Tabela 8, verificamos que proporcionalmente
há mais pessoas com lesões permanentes entre os primeiros.

Tentamos saber se as lesões permanentes tinham a ver com o trabalho
policial. Constatamos que existe essa associação para 17,7% dos oficiais,
suboficiais e sargentos e para 9,7% dos soldados e cabos (p=000). Também
observamos que 21,2% dos primeiros e 16,9% dos segundos relataram
incapacidades temporárias decorrentes da atividade laboral. Tanto no setor
administrativo quanto no operacional, há predominância dos oficiais.
Comparados aos policiais civis, os policiais militares sofrem muito mais
lesões e traumas, conforme já demonstramos no capítulo sobre ‘riscos
percebidos e riscos vividos’




