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RESUMO 

Monografia sobre a atividade fisica como fator motivacional para a atividade policial 
militar. 0 objeto de estudo e Investigar os fatores motivacionais advindos da pratica 
de atividades ffsicas regulares, demonstrando os ganhos operacionais possfveis em 
indivfduos motivados face o controle do estresse e aumento da auto-estima, bern 
como estabelecer uma rela<;ao entre a atividade ffsica regular e o aumento da 
qualidade de vida do policial-militar, identificar os ganhos operacionais advindos de 
policiais militares fisicamente ativos e , finalmente demonstrar a diferen<;a da 
produtividade operacional inerente a motiva<;ao de indivfduos fisicamente ativos em 
rela<;ao aqueles com baixa ou nenhuma atividade ffsica. Assim, este trabalho reveste
se de fundamental importancia para pesquisar quais as melhores condutas a serem 
tomadas pela Corporagao, a fim de demonstrar as vantagens que acarretaram em 
ter urn policial militar motivado e em boas condigoes fisicas, influenciando 
diretamente na elevagao da eficiencia operacional, alem de outras vantagens 
decorrentes do aumento da auto-estima e melhoria da saude. A literatura que 
aborda o tema e bern vasta na indicagao de fatores relevantes a serem considerados 
para o aumento da motivagao com base na pratica de atividades fisicas, resultando 
em urn aumento de produtividade, nao s6 por ter urn policial mais saudavel, mas 
tambem, por elevar a auto-estima pessoal. 0 encaminhamento metodol6gico permite 
a reuniao de dados importantes em outras organizagoes, e subsidios em 
questionarios aplicados, cujos resultados apontam que a solugao mais adequada 
para o problema depende de uma serie de fatores internos e externos, que vao 
desde urn aumento de efetivo, ate uma mudanga de comportamento por parte de 
comandantes e subordinados .. 

Palavras-Chave: Atividade Fisica. Motivagao. Aumento da produtividade. 
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1 INTRODUCAO 

0 policial militar, par determinagao das Constituigoes Federal e Estadual, 

desempenha tarefas especificas na area da seguranga publica. Sua atribuigao 

principal constitui-se na manutengao da seguranga publica par meio do policiamento 

ostensivo. Para isto, e necessaria que permanega diariamente nas ruas atuando 

preventivamente na manutengao da ordem e repressivamente na restauragao da 

mesma, o que se exige para urn perfeito exercicio da fungao, que o policial 

permanega em pe ou caminhe durante muitas horas, ou ainda que corra carregando 

muitas vezes material pesado ou entao utilize a sua forga muscular exaustivamente 

para transpor obstaculos e veneer oponente que resiste a uma prisao. 

Na Policia Militar do Estado do Parana, a manutengao do condicionamento 

fisico esta regulamentada pela Diretriz n° 009/99-PM-3 de 12 Jul. 1999, que tern 

como objetivos a obtengao de saude determinado par urn condicionamento fisico 

continuo e adequado, com a conseqOente obtengao de urn estado de bern estar 

fisico e mental, alem de desenvolver qualidades fisicas tais como a forga, a 

resistemcia, velocidade, equilibria, coordenagao, flexibilidade e agilidade, essenciais 

no desempenho das atividades policiais militares, uma vez que os agentes policiais 

se deparam rotineiramente com situagoes e necessidades tais como: 

D Perseguigoes a criminosos ou suspeitos, tendo que as vezes 

imobiliza-los para obter exito na ocorrencia; 

D Correta empunhadura, para o manuseio do armamento e 

equipamento, bern como dominio de tecnicas de defesa pessoal, para 

evitar cometer excessos; 

o Transposigao de obstaculos que exigem boa impulsao vertical ou 

horizontal, somando-se a estas, muitas vezes, a utilizagao de forga de 

bra go; 

D Remogao a acidentados que se encontram em locais de dificil acesso, 

ou inseguros; 

D Resistencia a longos turnos, nos diversos tipos de policiamento, 

principalmente a pe. 

Com base nas situagoes apresentadas a Diretriz 009, ainda tern par objetivo: 
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a. Evitar que integrantes de nossa Corporayao, nas diferentes faixas 

etarias, apresentem precarias condi96es fisicas; 

b. Prevenir a formayao de quadros de hipertensos significantes; 

c. Minimizar dispensas medicas motivadas por doenyas coronarias, 

pulmonares e hipocineticas; 

d. Corrigir altera96es de ordem endom6rficas na silhueta, que sugerem 

duvidas quanta a um desempenho necessaria e satisfat6rio das 

exigencias da fun9ao; 

e. Reduzir a fadiga muscular; 

f. lnibir os efeitos das situa96es estressantes, que tornam o policial 

agressivo; 

g. Propiciar um condicionamento fisico que refletira, com certeza, 

beneficios a saude mental; 

h. Oportunizar para convencer nossos recursos humanos da 

importancia da boa saude e dos perigos do sedentarismo 

Nesse diapasao o C6digo da Policia Militar de 1943, que e o guia do servi90 

policial militar do Estado do Parana traz: 

Art. 102. Sao deveres do militar 
i) - estar preparado fisico, moral e intelectualmente, para o perfeito 
desempenho de suas fungoes; 

Para cumprir seu dever com exito o policial-militar necessita de um minima 

de aptidao fisica relacionada a saude, a qual sera exigida nas mais variadas tarefas 

de seu serviyo. lncluem-se nos componentes da aptidao fisica relacionada a saude, 

a for9a e resistencia muscular, a aptidao cardiorrespirat6ria, a flexibilidade e a 

composi9ao corporal, as quais sao melhoradas por intermedio de atividades fisicas 

regulares. Nieman (1999, p. 134). 

Assim, percebe-se que baixos niveis de aptidao fisica podem limitar o 

exercicio da sua funyao, pois aumenta o estresse, diminui a percepyao de bem-estar 

e pode influenciar na sua capacidade de decisao. Somado a isso, encontram-se 

outros fatores que contribuem para o aumento do estresse potencializando o 
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surgimento de doengas e diminuigao da produtividade, ou seja, diminuigao da 

operacionalidade do policial. 

Muito se tern falado em qualidade de vida por intermedio da pratica de 

atividade fisica, mas infelizmente algumas profissoes nao tern se preocupado com a 

condigao fisica do seu funcionario, e tal afirmativa se aplica tambem para a Policia 

Militar do Parana, pelo fato de que nao raras vezes encontramos policiais obesos e 

com baixa condigao fisica. Muitas vezes a dificuldade em praticar determinadas 

atividades fisicas esta relacionada, a uma deficiencia chamada falta de aptidao fisica 

que nada mais e do que a capacidade de executar tarefas diarias com vigor e 

vivacidade, sem fadiga excessiva e com ampla energia para apreciar as ocupagoes 

das horas de lazer e para enfrentar emergencias imprevistas. Aptidao fisica 

relacionada a saude se refere a resistencia cardiorrespirat6ria, composigao corporal, 

flexibilidade, forga e resistencia muscular localizada Barros, (1990, p. 48). 

Ainda e de se considerar, que a pratica regular de exercicio fisico traz 

resultados positivos ao sono e aos seus possiveis disturbios, assim como aos 

aspectos psicol6gicos e aos transtornos de humor, como a ansiedade e a 

depressao, e aos aspectos cognitivos, como a memoria e a aprendizagem; verifica

se entao que o exercicio fisico sistematizado pode acarretar diversos beneficios 

tanto na esfera fisica quanta mental do ser humano, proporcionando uma melhor 

qualidade de vida. Mello, (2005, p. 45). 

Nesse sentido Nahas (2003, p. 129), afirma que atividade fisica e qualquer 

movimento corporal com gasto energetico acima dos niveis de repouso. 0 exercicio 

regular, tambem, aumenta a expectativa de vida; reduz o risco de morte por doengas 

cardiacas; reduz o risco de desenvolvimento do diabetes; auxilia na prevengao e no 

tratamento da hipertensao arterial; reduz os sentimentos de depressao e de 

ansiedade, enquanto melhora o humor e a auto-estima; auxilia no controle de peso; 

auxilia na construgao e manutengao de ossos e musculos saudaveis; melhora a 

qualidade de vida dos adultos mais velhos, de pacientes doentes e de pessoas de 

todas as idades. 

Assim, procura-se estudar alem de outros fatores, a condigao ffsica do policial 

militar, a existencia de uma relagao entre a pratica de atividade fisica regular e o 

aumento da operacionalidade por parte do policial militar, relacionando tal condigao 

com uma melhor qualidade de vida e saude. 
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1.1 DELIMITA<;AO DO PROBLEMA 

A evoluc;ao tecnol6gica inerente aos dias atuais tern obrigado as pessoas a 

correrem cada vez mais, porem, infelizmente, essa corrida nao traz nenhum 

beneficia para o organismo, muito pelo contrario, evidencia os males inerentes ao 

mundo capitalista de busca ao dinheiro e sucesso. 

No meio Policial Militar o cenario tambem nao se difere, pois as corporac;oes 

policiais buscam incessantemente melhoria no seus servic;os por intermedio da 

aquisic;ao de novos equipamentos e investimento em novas tecnologias, no entanto, 

essa buscaOs A execuc;ao regular da atividade profissional, conforme mencionado 

coloca os integrantes da Policia Militar que atuam operacionalmente na fronteira do 

crime, pois os obriga, muitas vezes, a praticar atos limitadores de direitos alheios em 

beneficia da coletividade. 

Esses atos, em sua grande maioria, nao acarretam conseqOemcias juridicas 

aos policiais. Entretanto, seja em virtude de falhas tecnicas ou taticas, decorrentes 

da natural dificuldade da execuc;ao do servic;o policial e estresse muito alto pelas 

vidas em jogo, seja em virtude da subjetividade da aplicac;ao da lei, em varias 

circunstancias o policial-militar ve-se denunciado por uma ac;ao praticada no 

exercicio profissional. 

Nesses casos, seria de se esperar que a Corporac;ao demonstrasse 

preocupac;ao por seu profissional que, mesmo tendo agido no cumprimento do 

dever, encontra-se processado, com a obrigac;ao (ou ao menos com a necessidade) 

de constituir advogado para conduzir sua defesa em juizo. 

Entretanto, uma observac;ao criteriosa revela que, infelizmente, nao e isso que 

tern acontecido, cabendo somente ao policial denunciado a busca por defensor, 

sendo que a Corporac;ao, ap6s a apurac;ao do fato por intermedio do inquerito 

policial-militar, nada mais realiza, deixando seu agente entregue a propria sorte. 

Assim, o presente estudo objetiva caracterizar a falha estrutural existente hoje 

na PMPR que nao possui nenhum setor ou servic;o que realize o acompanhamento e 

a defesa juridica de policiais autores de crimes em servic;o; demonstrar o 

desestimulo operacional que tal situac;ao acarreta: e, analisando as circunstancias 

envolvidas neste problema e comparando soluc;oes apresentadas por outros 6rgaos 

publicos e por outras Policias Militares, indicar medidas possiveis para a correc;ao 
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desta falha, para possibilitar ao policial-militar trabalhar operacionalmente com maior 

tranquilidade. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A Policia Militar do Estado do Parana vern sofrendo nos ultimos anos com 

uma escassez muito grande de recurso pessoal, que tern levado o efetivo existente 

a se desdobrar para atender de maneira eficaz a popula<;ao paranaense, 

trabalhando muitas vezes com uma sobrecarga de horas, o que inviabiliza a pratica 

de atividade flsica programada, acarretando urn aumento do estresse. Com a 

eleva<;ao do estresse surge tambem a desmotiva<;ao que acaba por influenciar o seu 

desempenho operacional, que acarreta em ultima analise a diminui<;ao da eficiencia 

do servi<;o Policial Militar como urn todo. 

Experiencias de cooperagao humana e o ingrediente essencial para o 

desenvolvimento da saude psicol6gica. A interagao cooperativa com os 

outros e imperativa para o desenvolvimento da aceitagao de sim mesmo, da 

confianga, da autoconfianga e da identidade pessoal, que sao alicerce para 

o bem-estar psicol6gico de uma pessoa. Consequentemente nao existem 

habilidades mais importantes para urn ser humano do que as de interagao 

social cooperativa. (ORLICK, 1978, p. 94). 

Desta maneira, este trabalho reveste-se de fundamental importancia para 

identificar quais as melhores condutas a serem tomadas pela Corpora<;ao, a fim de 

demonstrar as vantagens que acarretaram em ter urn policial militar motivado e em 

boas condi<;oes fisicas, influenciando diretamente na eleva<;ao da eficiencia 

operacional, alem de outras vantagens decorrentes do aumento da auto-estima e 

melhoria da saude. 



15 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 CONSTITUI OBJETIVO GERAL 

lnvestigar os fatores motivacionais advindos da pratica de atividades fisicas 

regulares, demonstrando os ganhos operacionais possiveis em individuos motivados 

em face do controle do estresse e aumento da auto-estima. 

1.3.2 CONSTITUEM OBJETIVOS ESPECiFICOS 

D Estabelecer uma rela<;ao entre a atividade fisica regular e o aumento da 

qualidade de vida do policial-militar; 

D ldentificar os ganhos operacionais advindos de policiais militares fisicamente 

ativos; 

D Demonstrar a diferen<;a da produtividade operacional inerentes a individuos 

fisicamente ativos em rela<;ao aqueles com baixa ou nenhuma atividade fisica. 
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2 METODOLOGIA 

A presente monografia teve seu desenvolvimento por meio de pesquisa 

bibliografica, pela qual se buscou estabelecer uma base para o trabalho. No 

referencial te6rico, primeiramente buscou-se identificar e apontar os fatores 

relacionados a diminui<;ao ou mesmo a falta de atividade fisica por parte dos 

policiais militares do Estado do Parana, em que foram abordados assuntos 

relacionados as escalas de servi<;o, a idade avan<;ada da tropa, a falta de cultura da 

pratica de atividades fisicas, entre outras. Foi abordado ainda o fator motivacional 

relacionado aos exercicios fisicos, com seus aspectos psicol6gicos e fisiol6gicos, 

sendo possivel verificar a necessidade de se obter uma melhor qualidade de vida 

para dar suporte a atividade-fim, na busca de urn melhor rendimento no servi<;o bern 

como na vida pessoal dos policiais militares. Desta forma, teve-se a inten<;ao de 

identificar a a<;ao dos treinamentos fisicos no dia-a-dia do policial militar, objetivando 

urn aumento de sua auto-estima, e consequentemente urn reflexo positivo em seu 

desempenho profissional, e finalmente ainda apontando o referencial te6rico, foi 

estabelecido urn paralelo buscando a diferencia<;ao entre os policiais fisicamente 

ativos em rela<;ao aqueles que nao desempenham atividades fisicas, ou que 

desempenham em niveis nao apropriados. 

Foram referenciados os resultados das pesquisas realizadas em outras 

PoHcias Militares do Brasil, em especial as PoHcias Militares com maior 

expressividade e representa<;ao no cenario nacional, iniciando pelos Estados no Sui 

do pais, ou seja, Santa Catarina e Brigada Militar, que possuem caracteristicas bern 

pr6ximas da PoHcia Militar do Parana, passando aos Estados do Sudeste que 

apresentam uma estrutura grande e desenvolvida, principalmente os Estados de 

Sao Paulo e Minas Gerais. 

Realizou-se, ainda, uma pesquisa junto ao Banco de Dados de Produtividade 

do Sexto Batalhao de Policia Militar do Parana, sediado em Cascavel, sendo 

possivel identificar os policiais que mais realizam prisoes nesse Batalhao, com o 

intuito de estabelecer urn elo entre o desempenho profissional e a, pratica de 

atividade fisica. 

Utilizando-se de urn questionario com questoes abertas e fechadas foi 

realizada a coleta de dados junto ao publico alvo, com o objetivo de caracterizar a 
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importancia do estudo e colher opinioes daqueles que lidam com a seguran9a 

publica em nosso Estado. 

Lan9ando-se mao das informa96es coletadas e estudadas, foram propostas 

medidas para solu9ao do problema, indicando alternativas possiveis para uma maior 

motiva9ao dos policiais militares em rela9ao a pratica de atividades fisicas, na busca 

de melhor qualidade de vida da nossa tropa, objetivando urn aumento na 

produtividade de cada miliciano, favorecendo nao s6 o publico interno, mas 

principalmente a comunidade paranaense que podera contar em ultima analise com 

urn profissional mais motivado e qualificado. 

Quanta a elabora9ao do questionario, este partiu do referencial te6rico 

estudado, bern como do problema apresentado no item 1.1, onde se verifica a 

dificuldade da pratica de atividade fisica par parte dos policiais militares do Estado 

do Parana, bern como as possiveis conseqOencias danosas a saude do profissional 

de seguran9a publica estadual, o que ao final acaba par influenciar no seu 

desempenho operacional e na sua qualidade de vida. 

Desta maneira, foram elaboradas questoes que pudessem apontar a situa9ao 

do condicionamento fisico na Policia Militar do nosso estado, identificando pontos 

sensiveis da prepara9ao fisica que venha influenciar o comportamento e a 

produtividade do policial militar em sua atividade tim, ou seja, o policiamento 

ostensivo preventivo fardado, visando a preserva9ao da Ordem Publica. 

Assim, foram elaboradas questoes, objetivando dar urn diagn6stico da 

situa9ao fisica do efetivo Policial Militar do nosso estado, bern como avaliar pela 

amostra qual o anseio da tropa no tocante ao condicionamento fisico extrair o 

maximo de informa96es da amostra. 

0 modelo de questionario contemplou as questoes fechadas que versaram 

sabre a freqOencia da pratica de atividade fisica, meios, acompanhamento, entre 

outras, enquanto que as questoes abertas se destinaram a verificar a saude e o 

anseio dos policiais militares. 

0 modelo do questionario enviado aos policiais militares encontra-se nos 

Anexos. 

Foram enviados 101 questionarios para 04 (quatro) OPM selecionadas, sendo 

aplicado ainda para 21 (vinte e urn) alunos do Curso de Forma9ao de Sargentos, 

Nucleo Sexto Batalhao, o qual contemplou mais 08 (oito Unidades), sendo que, 96 

policiais responderam, obtendo-se, portanto, 96,9% de retorno do material enviado. 
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3 REFERENCIAL TEORICO 

A pesquisa da literatura referente ao ganho operacional advindo da pratica de 

atividades ffsicas regulares se dara analisando os seguintes assuntos: 

3.1 FATORES RELACIONADOS A DIMINUI<;AO DA ATIVIDADE FiSICA DOS 

POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PARANA 

Muitos sao os fatores que influenciam na diminui9ao da atividade ffsica de urn 

individuo, mas o policial militar possui motivos bern peculiares, inerentes ao dia-a-dia 

impasto pelas escalas, sendo esta, uma das caracteristicas que atualmente vern 

influenciando sobremaneira para a drastica redu9ao na atividade fisica dos policiais, 

pelo fato de que geralmente sao empregados em escalas de 12x24 - 12x48, que 

muitas vezes se obrigam a realizarem escalas extras nas 48 horas (quarenta e oito) 

de folga, ficando reduzido o tempo para a pratica da atividade fisica individual, e 

reduzindo a possibilidade dos comandantes colocarem em pratica qualquer atividade 

fisica coletiva. 

Com a diminui9ao das inclusoes de policiais militares, surge outro fator que 

acaba sendo preponderante na diminui9ao da atividade fisica do policial militar, que 

e advinda do aumento na faixa etaria da tropa, elevando a idade media da nossa 

tropa, possibilitando encontrarem policiais com mais de vinte ou trinta anos de 

servi9o, geralmente com problemas de saude adquiridos nos anos de labuta, tais 

como pressao alta, complica96es articulares, problemas cardiacos, entre outros. 

Junto com o problema das escalas de servi9o que sao normalmente 

apertadas, tambem influencia outros fatores nao menos importantes, tais como o 

salario, que muitas vezes nao supre todas as necessidades de saude, moradia, 

alimenta9ao e lazer dos policiais militares, fazendo com que ele utilize seus horarios 

de folga para trabalhar em servi9os extras a Corpora9ao, geralmente nos horarios 

noturnos, como seguran9a, fato que o policial trabalha em pe par longos periodos 

onerando ainda mais sua condi9ao de saude, par nao dormir a quantia necessaria, 

bern como nao realizar uma alimenta9ao adequada, ingerindo nao raras vezes 

alimentos gordurosos tais como lanches, massas, carnes vermelhas entre outros. 

Ainda temos como fator da diminui9ao da atividade fisica pelos policiais 

militares, a propria falta de cultura de qualidade de vida pela pratica da caminhada, 
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corrida, desporto entre outros, uma vez que geralmente fazem seu planejamento 

diario sem contar com tais praticas, muitas vezes por desconhecer ou desconsiderar 

os beneficios adquiridos com tais atividades. 

Nesse sentido, Goraeb&Barros (2004, p. 249) relata estudos cientificos e 

epidemiol6gicos consistentes que demonstram claramente o papel benefico da 

atividade fisica regular na preven<;ao primaria e secundaria das doen<;as 

cardiovasculares. A pratica regular dos exercicios fisicos, desde que obedecendo a 

determinados principios, produz uma serie de adapta<;oes morfofuncionais no 

organismo. Essas adapta<;oes ocorrem em nivel cardiovascular, osteomuscular 

esqueletico, pulmonar, end6crino, hematol6gico e imunol6gico, determinando a 

melhora da capacidade funcional e laborativa e dedu<;ao da morbimortalidade 

cardiovascular e geral. 

lnfelizmente, e isso nao ocorre somente em nosso Estado, a Policia Militar 

nao possui ou desenvolve qualquer estudo relacionado com a falta de atividade 

fisica e a causa morte dos seus profissionais, mas se o fizesse, certamente teriamos 

urn consideravel indice de mortes relacionadas com a falta de qualidade de vida e a 

rna alimenta<;ao, tudo isso somados ao estresse da carreira e o sono inconstante do 

policial militar submetido as escalas. 

0 sedentarismo passou a ser considerada conforme pesquisas americanas 

datada no ano de 1996. Assim, urn dos quatro principais fatores de risco para 

aterosclerose e doen<;a isquemica coronaria, a mais importante causa de morte na 

idade adulta, alem de ser o mais forte e independente fator para o aparecimento de 

uma serie de doen<;as degenerativas. Analises epidemiol6gicas demonstraram que 

muitos individuos morreram simplesmente por serem sedentarios, e isto fez com que 

a atividade fisica fosse vista, em diversos paises como uma questao de saude 

publica. 

A atividade fisica regular para o policial militar, diferentemente daquele de 

carater esportivo, que 0 aprimoramento fisico e determinante para urn desempenho 

melhor, tern como objetivos: 

1. Manuten<;ao ou recupera<;ao da saude. 

2. Melhora do rendimento operacional. 

3. Fins esteticos com melhora da auto-estima. 

4. Lazer. 
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Certo e que mais de urn objetivo tern sido buscado, e para atingi-los e 

imprescindivel uma avaliagao medico-funcional e conhecimentos das regras 

minimas da prescrigao de exercicios, que podem ser agregados as atividades 

rotineiras do dia-a-dia. 

Na Policia Militar do Parana, referente a capacitagao para prescrigao 

de atividade fisica, ve-se que existem policiais capacitados para tal, porem, par nao 

haver uma politica de manutengao da atividade fisica nos Batalhoes, muitos, nao 

tern disponibilizado em seus quadros tais profissionais. Outro fator que e bern 

relevante para a ausencia da pratica de atividade fisica e a propria avaliagao 

medica, que se trata de varios exames, muitos deles complexos ou dispendiosos, o 

que o torna inviavel ao policial militar. 

3.2 A PRATICA DE ATIVIDADE FiSICA COMO FATOR MOTIVACIONAL DO 

POLICIAL-MILITAR 

3.2.1 -Aspectos psicol6gicos 

A palavra motivagao segundo Golveia (1997, p. 169), esta diretamente 

relacionada a pratica de atividade fisica, uma vez que etimologicamente vern do 

latim motivus que quer dizer movimento, coisa m6vel relativo a movimento. 

Desta forma, a motivagao pode ser definida como urn conjunto de fatores que 

interferem diretamente na conduta de urn individuo em urn ambiente social, 

influenciando seu estado de humor e seu desempenho profissional. Para Machado 

(1997, p. 57), motivagao e urn termo que abrange qualquer comportamento dirigido 

para urn objetivo ou estado interior, emocional que desperta o interesse ou a 

inclinagao do individuo para alga, estando este disposto a desprender-se dos 

esforgos para alcanga-lo. 

Na realidade, a motivagao surge de urn estado de prazer em que o individuo 

se encontra, tambem denominado Qualidade de Vida (QV). Esse estado de prazer 

obtido pela QV e que determina num primeiro plano a motivagao do individuo para 

as tarefas habituais do dia-a-dia. 

Porem, hodiernamente nossa literatura tern apresentado certo descompasso 

no tocante a utilizagao da expressao e significado do quem vern a ser Qualidade de 
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Vida, uma vez que e apresentada normalmente sabre dais aspectos, sendo urn de 

carater geral, e outro relacionado a saude. 

Sob o aspecto geral, QV diz respeito ao grau de satisfac;ao com a vida nos 

multiplos aspectos que a integram, tais como: moradia, transporte, alimentac;ao, 

lazer, satisfac;ao e realizac;ao profissional, vida sexual e amorosa, liberdade, 

autonomia e seguranc;a financeira. Trata-se, portanto, de urn estado de felicidade 

pessoal, com a realizac;ao das suas expectativas e plano de vida, atingindo urn grau 

de controle que exerce sabre a sua vida e encerra, por conseguinte, importante 

componente individual e subjetivo. A obtenc;ao e preservac;ao da qualidade de vida, 

entendida nesse sentido generico vincula-se intimamente, ao estilo de vida da 

pessoa, ou seja, ao seu padrao de alimentac;ao, a pratica de atividade ffsica, a nao 

aderencia a habitos de vida nocivos, tais como o fumo, por exemplos, e a forma 

como lidar com o seu trabalho, com a sua familiae com as chamadas "tensoes da 

vida moderna". 

E possivel afirmar que estresse e um problema comum, que faz parte do 
dia-a-dia, ja que diversos tipos de fatores fisicos psiquicos e ambientais 
estao atuando sabre o comportamento. Sao situag6es em que um fator 
desencadeante, que pode ser ex6geno ou end6geno, torna-se ameagador 
para a pessoa. (CARVALHO, 2008, p.28). 

No mesmo diapasao, urn estudo realizado no ano de 2007 com 50 

profissionais do policiamento ostensivo da Brigada Militar de Porto Alegre os quais 

foram submetidas ao IPAQ, versoes curtas e ao ISSL. 0 instrumento utilizado para 

determinar o nfvel de atividade ffsica em uma semana habitual da amostra 

investigada foi a versao curta do questionario internacional de atividade ffsica IPAQ, 

composto por questoes relacionadas a caminhadas, atividades moderadas e 

vigorosas, como tambem questionava o tempo media que os sujeitos ficam sentados 

durante o dia. Este teste classificou os sujeitos em insuficientemente, 

suficientemente e muito ativos. Para se avaliar o nivel de estresse foi utilizado o 

lnventario de Sintomas de Estresse (ISSL) que visa identificar de modo objetivo a 

sintomatologia existente (se somatica ou psicol6gica) e a fase de estresse em que o 

indivfduo se encontra. 0 estudo revelou que entre os individuos, com idade media 

de 34,4 anos, 42% encontram - se classificados como insuficientemente ativos, 26% 

suficientemente ativos e 32% muito ativos. Avaliando-se os resultados verifica-se 
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que entre os sujeitos da pesquisa 58% estao em nivel satisfat6rio e muito satisfat6rio 

de praticas de atividades moderadas, vigorosas e caminhadas enquanto que os 42% 

restantes se encontram com urn baixo nivel de atividade fisica sendo considerados 

insuficientemente ativos. 

TABELA 1. DISTRIBUI<;AO DAS FREQOENCIAS SEGUNDO 0 NiVEL DE ATIVIDADE FiSICA 

~·· 
lnsuficiente ativo 

Suficiente ativo 

Muito ativo 

Fonte: Pollock, 1993. 

n 

21 

13 

16 

o/o 

42 

26 
32 

Neste estudo com os mesmos sujeitos aplicou-se, tambem, o inventario de 

sintomas de estresse que avalia o nivel de estresse, suas fases e sintomatologia. 

Neste teste foi detectado que 60% dos individuos nao apresentam sintomas de 

estresse, enquanto que 40% dos casas encontram-se com estresse. Destes 80% 

encontram-se na fase de resistencia e 20% na quase exaustao. 

Tabela 2. DISTRIBUI<;AO DAS FREQOENCIAS SEGUNDO OS SINTOMAS DE ESTRESSE. 

Sintomas Com estresse 
(n=20} 

lnsuficiente ativo 

Suficiente ativo 

Muito ativo 

Fonte: Pollock, 1993. 

f 

12 

6 

2 

% 

60 

30 

10 

Sem estresse 
(n=30) 

f 

9 

7 

14 

% 

30 

23,3 

46.7 

Na tabela 2 observa-se que os sujeitos insuficientemente ativos tern urn 

percentual de 60% de propensao ao sintoma com estresse. Os individuos com 

classificagao suficiente ativos tern 30% e muito ativos 1 0% de chances de 

desenvolverem o estresse em comparagao com os suficientemente ativos (23,3%) e 

os insuficientemente ativos (30%). Esta tabela denota que os individuos que 

apresentam urn nivel baixo de atividade fisica tern maiores chances de 
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desenvolverem o estresse, ou seja, sujeitos que praticam atividade fisica 

regularmente tern menos propensao a ter estresse. 

Ja a QV ligada a saude aplica-se a pessoas sabidamente doentes e diz 

respeito ao grau de limita<;ao e desconforto que a doen<;a e/ou sua terapeutica 

acarretam ao paciente e a sua vida. E ainda assim, uma concep<;ao 

pluridimensional, dado que engloba todos os aspetos da vida da pessoa 

potencialmente atingidos pelo adoecer e extrapola a pura e simples limita<;ao fisica. 

Na verdade, tomada em urn sentido amplo, e confundindo-se assim com QV, a 

saude pode ser considerada segundo Nabii&Barros (2004, P. 261) em seis 

dimensoes ou dominios: 

A dimensao fisica, que engloba nao apenas o quadro clinico do individuo, 

isto e, a presen<;a/ausemcia de doen<;as, gravidade ou intensidade de doen<;a 

organica demonstravel, mas, tambem a ado<;ao de uma alimenta<;ao saudavel, a nao 

aderencia a habitos nocivos de vida e, tambem, ao usa correta do sistema de saude. 

As outras dimensoes estao relacionadas a parte emocional, a qual envolve desde 

uma adequada capacidade de gerenciamento da tensoes e do estresse ate uma 

forte auto-estima, somadas a urn nivel elevado de entusiasmo em rela<;ao a vida; a 

social, significando alta qualidade dos relacionamentos, equilibria com o meio 

ambiente e harmonia familiar; a profissional, composta de uma clara satisfa<;ao com 

o trabalho, desenvolvimento profissional constante e reconhecimento do valor do 

trabalho realizado; a intelectual, significando utilizar a capacidade criativa sempre 

que possivel, expandir os conhecimentos permanentemente e partilhar o potencial 

interno com os outros e, par fim, a espiritual, traduzida em prop6sito de vida 

baseado em valores e etica, associado a pensamentos positivos e otimistas. Nao 

sendo a vida, como de fato nao e formada par compartimentos estanques, toda esta 

dimensao se interligam e influenciam-se reciprocamente, respondendo todas, em 

conjunto, pela saude, QV, e felicidade das pessoas. 
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Quadro 01 -AS SEIS DIMENSOES DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA 

Saude e Qualidade de vida 

Fonte: Fox (1995) 

Ai e que surge a importancia da atividade fisica para os policiais militares, 

que, nao s6 pelas alteragoes fisiol6gicas, mas tambem pela influencia no humor, tern 

recarregado a vontade pelo servigo por intermedio da motivagao obtida ao praticar 

uma atividade fisica qualquer, seja urn desporto, uma corrida, ou simplesmente uma 

caminhada com objetivo de se exercitar. 

3.2.2 -Aspectos fisiol6gicos 

Exercicio e toda atividade muscular capaz de promover urn aumento no 

consumo energetico de repouso. Ghorayeb&Barros (2004, p. 152). Esse aumento da 

demanda de energia provoca uma serie de efeitos cardiovasculares, respirat6rios e 

metab61icos, denominados efeitos agudos ou respostas ao exercicio. A exposigao 

repetida a urn determinado tipo de exercicio produz alteragoes morfofuncionais no 

organismo, tambem conhecidas como efeitos cronicos. Ainda e necessaria 

considerar os aspectos fisiol6gicos que sao aqueles que atuam diretamente sobre o 

policial militar, causando transformagoes fisicas e motoras, dentre as quais se 

destacam os mecanismos e as regulagoes fisiol6gicas do sistema neuromuscular, 

aonde serao trabalhados os musculos, com suas diferentes fibras, os mecanismos 

energeticos, os estimulos e a irrigagao sanguinea, e por outro lado os mecanismos e 
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regula96es cardiorrespirat6rias, com influencia preponderante sabre o cora9ao do 

policial militar em atividade fisica, alterando o transporte de oxigenio pelo sangue, e 

influenciando a tensao arterial e a respira9ao. 

Desta forma, a importancia da atividade fisica para a saude das pessoas e 

reconhecida uma vez que tenderao a favorecer a execu9ao de diversas atividades 

correlatas ao dia-a-dia. Dessa forma, uma determinada intensidade absoluta de 

esfor9o representara menor intensidade relativa para urn individuo mais adaptado 

aquele exercicio e conseqOentemente menor grau de estresse fisiol6gico. 

As contra96es musculares envolvidas em urn determinado tipo de exercicio 

podem ser do tipo dinamico ou estatico, conforme o maior ou menor grau de 

movimento produzido a partir de uma contra9ao muscular. 

Quando se realiza urn exercicio com predominio dinamico (isotonico), 

ocorrem contra9ao e relaxamento ritmico dos musculos, diminui9ao da resistencia 

vascular na frase de relaxamento, "efeito massagem" nos vasos, auxiliando urn 

melhor retorno venoso e drenagem linfatica, produzindo aumento do volume tele 

diast61ico do ventriloquo esquerdo sem grande altera9ao de espessura, e se for 

mantido par algum tempo havera redistribui9ao e aumento do debito cardiaco. lsto 

ocorre par estimulo dos beta-receptores do cora9ao (o debito cardiaco se eleva em 

geral quatro a seis vezes, no esfor9o maximo, chegando a mais de oito vezes em 

atletas) e da pressao arterial sist61ica, com manuten9ao ou redu9ao da pressao 

arterial diast61ica. Tambem teremos aumento consideravel do consumo de oxigenio 

(varia conforme a capacidade funcional: mais de 10 vezes em jovens, chegando 

perto de 20 vezes em atletas) e do fluxo sanguineo para a musculatura em atividade 

(em geral acima de 20 vezes o fluxo de repouso, no esfor9o maximo). 

Em pouco mais de 30% da for9a voluntaria maxima ja ha a interrup9ao do 

fluxo intramuscular durante a contra9ao; a partir dos seus primeiros 25% produz 

significativa compressao dos vasos e diminui9ao do fluxo sanguineo; ap6s 75% 

ocorre a interrup9ao do fluxo intramuscular e, em conseqOencia dos exercicios 

predominantemente estaticos, urn evidente aumento da resistencia vascular 

periferica. Essa sobrecarga de pressao no cora9ao causa aumento da espessura 

mural (hipertrofia concentrica). Fica mantido o volume tele diast61ico do ventriculo 

esquerdo com caracteristicas normais. Basicamente, ha urn estimulo do alfa

receptores do cora9ao para manter o debito cardiaco, determinando modesto 

aumento da freqOencia cardiaca e significative aumento da pressao arterial. 
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Entre as adaptac;oes a urn exercfcio predominantemente dinamico, pode-se 

incluir urn maior potencial oxidativo da musculatura esqueletica envolvida (aumento 

do numero e do volume das mitocondrias e da atividade das enzimas oxidativas), 

bradicardia e maior volume sist61ico em repouso e para uma mesma intensidade 

absoluta de esforc;o que pode ser mantida por um tempo prolongado. Ja o 

treinamento predominantemente estatico produz importantes adaptac;oes 

musculares, como aumento da massa muscular e da forc;a maxima, ao mesmo 

tempo em que promove adaptac;oes cardiovasculares menos pronunciadas. Mac 

ardle (1991, p. 357). 

0 organismo possui umas reservas funcionais, cuja magnitude varia 

individualmente, com a ressalva de que valores obtidos em repouso representam 

uma situac;ao que ocorre s6 por algumas horas do dia (repouso absoluto do sono). 

No cotidiano de urn indivfduo, mesmo sedentario e em baixa intensidade, 

desempenha-se algum grau de exercfcio muscular que pode nao ser suficiente para 

produzir as adaptac;oes morfofuncionais, mas coloca os sistemas responsaveis pela 

homeostase do organismo em uma situac;ao diferente do repouso absoluto. 

Por essa razao, o perfil das respostas fisiol6gicas ao esforc;o e utilizado nao 

somente para a avaliac;ao da capacidade funcional, mas tambem para a detecc;ao, 

quantificac;ao e determinac;ao da causa de urn eventual comprometimento funcional 

ocasionado por diferentes doenc;as cardiovasculares, respirat6rias, metab61icas e 

osteomioarticulares. Esse tipo de avaliac;ao fornece ainda dados objetivos para uma 

prescric;ao de exercfcios individualizada. 

A importancia da atividade ffsica para a saude das pessoas e 

reconhecidamente de grande magnitude, nao sendo de estranhar-se que, ao se 

anunciarem as 22 areas prioritarias do projeto governamental americana anunciada 

nos idos dos anos 2000, denominado "Povo saudavel no ano 2000", a atividade e o 

condicionamento ffsico encabec;aram a lista. 

A adoc;ao de urn estilo de vidas nao sedentarias, calcadas na pratica regular 

de atividade ffsica, encerra a possibilidade de reduzir diretamente o risco para o 

desenvolvimento da maior parte das doenc;as cronico-degenerativas, alem de servir 

como elemento promotor de mudanc;as com relac;ao a fatores de risco para inumeras 

outras doenc;as. Sugere-se, inclusive, que a pratica regular de atividade ffsica pode 

ser na tentativa de controla das doenc;as cronicas degenerativas, o equivalente ao 
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que a imunizac;ao representa na tentativa de controle das doenc;as infecto

contagiosas. McGinnes (1992, 196). 

Nesse sentido, pessoas inativas apresentam riscos quase duas vezes 

superiores de desenvolver doenc;a arterial coronaria, quando comparadas as 

engajadas em uma atividade fisica regular. Estudos mostram que a pratica regular 

do exercicio em conjunto com outros comportamentos redutores do risco, nao 

somente ajuda a prevenir urn evento coronario inicial (prevenc;ao primaria), como 

tambem facilita a recuperac;ao do paciente depois da ocorrencia de infarto, de 

cirurgia de revascularizac;ao miocardica (reabilitac;ao) e contribui para diminuir o risco 

de eventos cardiacos recorrentes (prevenc;ao secundaria) Kell (1997, p. 173). 

Assim, as afirmac;oes fundamentam-se nao somente nos estudos em 

animais, mas tambem de observac;oes e pesquisas clinicas envolvendo a populac;ao 

geral de estudos, em acompanhamentos de grupos especiais, nos quais grupos de 

pessoas ativas foram comparados a grupos de controle de sedentarios. 

Paffenbarger et al. estudou 16.936 ex-alunos da Universidade de Haward, nos 

Estados Unidos, examinados quanto a atividade fisica e outras caracteristicas e 

seguidos por 12 a 16 anos. Observou que a pratica regular de atividade fisica, como 

caminhar, subir escadas e praticar esportes, mostrava relac;ao inversa com a 

mortalidade total, em especial, com as mortes por causas cardiovasculares ou 

respirat6rias. Observou-se ainda que a taxa de mortalidade declinasse 

sensivelmente a medida que a energia despendida nessas atividades aumentava de 

menos de 500 para 3.500 calorias por semana. A partir deste ponto, no entanto, 

houve discrete aumento, indicando maior beneficia na pratica de atividade fisica 

moderada, em comparac;ao a intensa. Nao ha, entretanto, consenso a respeito, visto 

que alguns estudos sugerem haver urn "umbral" de intensidade (aproximadamente 

7kcal/min) a partir do qual haveria real beneficia, sugerindo inclusive que o exercicio 

fisico vigoroso proporcionaria maior protec;ao do que quantidade de tempo 

semelhante de atividade menos vigorosa. Kell (1997, P. 183). Assim, nao parece 

haver duvida de que o maior beneficia e proporcionado pela atividade aer6bica dos 

grandes musculos, aumentando o debito cardiaco a custa de sobrecarga volumetrica 

sobre o corac;ao elevando pouco a pressao arterial media, ao contrario do exercicio 

isometrico o qual aumenta muita a pressao arterial, e, pouco ou quase nada, o 

debito cardiaco. 



TABELA 3- FATORES DE RISCO PARA DOEN<;A CORONARIANA. 

Fatores de Risco Primarios 

Alteraveis: 
Hipertensao 
Tabagismo 
Lipfdios Sangufneos: 

LDL-C elevado 
Triglicerfdeos elevados 
HDL-C reduzido 

Fonte: Pollock, 1993. 

Fatores de Risco Secundarios 

Alteraveis: 
Diabetes 
Estresse emocional 
lnatividade ffsica 
Obesidade 

lnalteraveis: 
I dade 
Sexo Masculino 
Hist6rico familiar ou genetico 
Doen a Coronaria conhecida 
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Alem dos efeitos beneficos na prevengao e controle das doengas arteriais 

coronarias e da hipertensao arterial sistemica, a pratica da atividade ffsica regular 

pode tambem ajudar na prevengao e controle do diabetes e da osteoporose. 

Associa-se tambem com menor prevalencia de acidente vascular cerebral, perfil 

lipfdico mais favoravel, e possivelmente, com menor risco de cancer de colon. 

Acrescente-se, ainda, o papel decisivo da atividade ffsica no combate a obesidade, 

mal de nossa epoca e que atinge grande parte do nosso efetivo policial militar, em 

especial nos pafses ocidentais industrializados. A obesidade e uma das 

responsaveis pelo desenvolvimento de inumeras doengas cronicas degenerativas e 

incapacitantes. 

0 policial militar moderno, principalmente em no Estado do Parana, se 

encontra na maioria dos casas, despido das armaduras proporcionadas pela pratica 

da atividade ffsica constante e rotineira, ficando a merce de doengas coronarias, 

pressao arterial e obesidade. 



TABELA4- LESOES PROVOCADAS PELA HIPERTENSAO EM ORGAOS-ALVOS. 

6rgao-alvo Lesao 

Cerebrovascular lnfartos Cerebrais 
Hemorragia lntracraniana 
Encefalopatia Hipertensiva 

Cardfaco Cardiopatia lsquemica 
lnsuficiencia Cardfaca 
Hipertrofia Ventricular Esquerda 
Marte Subita 

Renal lnsuficiencia Renal Cronica 
Vascular Estenose e Obstruc;ao das Arterias 

Carotfdeas 
Aneurisma da Aorta 
Dissecac;ao da Aorta 
Doenc;a Vascular Periferica 

Ocular Retinopatia (hemorragia) 
Fonte: Pollock, 1993. 
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3.3 0 AUMENTO DA AUTO-ESTIMA RELACIONADO A PRATICA DE ATIVIDADES 

FiSICAS REGULARES 

A auto-estima esta diretamente relacionada com a forma com que o policial 

militar enxerga a si proprio, ou seja, aqueles policiais militares que possuem vida 

fisicamente ativa desenvolvem hormonios que favorecem o desenvolvimento do 

humor, alem de outras conseqUencias tais como a melhora da compleic;ao ffsica que 

atua como regulador do animo principalmente nas mulheres, que se sentem mais 

ativas sempre que apresentam simetria entre peso e altura. 

Como conseqUencia dessas mudanc;as, temos a liberac;ao de Hormonios, 

dentre eles a endorfina, que tern o poder de atuar diretamente no humor dos 

indivfduos que praticam atividades ffsicas, auxiliando na autoconfianc;a, motivac;ao e 

ainda atuando de forma preponderante na melhoria da saude e qualidade de vida. 

Assim, do Ponto de vista fisiol6gico, e correto afirmar que existem muitos 

mecanismos fisiol6gicos diferentes de ac;ao hormonal. Contudo, o mecanismo de 

ac;ao mais comum da maioria dos hormonios e o mecanismo AMP cicuco. AMP e 

a abreviatura para adenosina mono fosfato, composto semelhante ao ATP 

(adenosina Trifosfato). Por participar do mecanismo de ac;ao de tantos hormonios, 

costuma ser denominado mensageiro para a mediac;ao hormonal Fox (2000, P. 348). 
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A influemcia benefica da atividade fisica tambem pode ser evidenciada sabre 

a dimensao emocional e se da sob multiplos aspectos. Considera-se, em primeiro 

Iugar, a ac;ao benefica que exerce sabre os efeitos nocivos do estresse e o melhor 

gerenciamento das tensoes pr6prias do viver. Como se sabe, a reac;ao de alarme e 

de preparac;ao para a luta, que a percepc;ao de uma ameac;a ao seu equilibria 

interior e/ou a sua existencia desencadeia nos mamiferos, exige dais tipos de 

atitude: agressao ou fuga. Em quaisquer dos dais casas, o individuo exercitara a 

musculatura dos membros e, as vezes, tambem da mandibula. Ou seja, exercitara 

musculos que dependem do seu comando consciente. No caso do ser humano, o 

desencadear da reac;ao de estresse exigira, tambem, para sua adequada descarga e 

desarme o mesmo tipo de atuac;ao: ataque ou fuga, com o conseqOente emprego da 

musculatura esqueletica. Ocorre que, em se tratando de animais civilizados e 

vivendo em sociedade, nossas reac;oes de ataque e/ou fuga sao muito mais 

simb61icos que reais. Podem, com freqOencia, evidenciarem-se no componente 

fisico que lhes e inerente e natural. 

0 nao acontecer desta descarga fisiol6gica faz com que a carga energetica 

acumulada no interior do organismo erie urn estado de agitac;ao e desassossego 

interior altamente nocivo ao bem-estar e felicidade do individuo. Porem, em se 

tratando de profissionais que lidam diuturnamente com a populac;ao, tais 

comportamentos podem representar uma complicac;ao no momenta do atendimento 

de uma ocorrencia, sendo que o policial militar acaba par destratar e quando nao 

agredir o cidadao. 0 comportamento do policial, porem, em nenhum caso sera 

analisado sob a 6tica fisico-comportamental, ou psicol6gica, mas sempre pela 6tica 

legal, e, certamente restara a esse policial fisicamente "doente", o titulo de truculento 

e despreparado. 

Ainda observa-se que a carga energetica desencadeada pela reac;ao de 

estresse nao se dissipa sozinha: similarmente ao que ocorre com uma caldeira ou 

uma panela de pressao, alguma vazao tera que lhe ser dada, sob pena de 

degradac;ao do sistema. Ora, como tendemos a reprimir, de forma consciente, a 

atuac;ao da nossa musculatura voluntaria, quem ira entrar em ac;ao e sofrer os 

efeitos das descargas energeticas nao adequadamente canalizadas serao os 6rgaos 

regidos pela musculatura lisa, sabre a qual nao temos controle consciente: os 

intestinos, o estomago, as arterias e o proprio corac;ao. A pratica de uma atividade 

fisica regular permite que a carga energetica acumulada no nosso interior, em 
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decom3ncia das tensoes as quais diariamente nos submetemos, descarregue-se 

pelas vias normais, ou seja, pela ac;ao da musculatura esqueletica. Encontrando a 

via adequada de descarga, reduz-se o dano causado a saude e ao bem-estar das 

pessoas pelo acumulo da tensao e das reac;oes de estresse. 

3.4 FATORES HORMONAIS RELACIONADOS AO EXERCiCIO FiSICO 

As alterac;oes causadas no humor das pessoas que praticam atividades 

fisicas com regularidade nao ocorrem por acaso, mas possuem uma explicac;ao 

cientifica desencadeada pelas alterac;oes hormonais decorrentes dos exercicios. 

Desta forma, o exercicio e o treinamento acarretam aumentos ou reduc;oes nos 

niveis sanguineos de alguns dos hormonios, em comparac;ao aos seus valores de 

repouso. Com bastante freqOencia, as elevac;oes ou reduc;oes refletem diretamente 

ajustes no ritmo de secrec;ao hormonal por parte de uma glandula end6crina. 

Entretanto, convem estar ciente de que as modificac;oes nos niveis hormonais 

podem refletir tambem mudanc;as nas taxas de renovac;ao (turnover) metab61icas ou 

nas taxas de depurac;ao, assim como efeitos da hemoconcentrac;ao. Por exemplo, 

urn aumento na concentrac;ao plasmatica circulante (nivel) de determinado hormonio 

durante o exercicio poderia ser devido a urn maior ritmo de secrec;ao, a uma 

depurac;ao ou renovac;ao reduzida do hormonio, a uma reduc;ao no volume 

plasmatico devido as perdas de agua no suor, ou a uma combinac;ao de urn ou mais 

desses fatores. Alguns outros fatores que poderiam afetar os niveis sanguineos dos 

hormonios sao baseados no estado de treinamento e no estado psicol6gico, assim 

como a intensidade da carga de trabalho e a hipoxia. As atuais tecnicas de pesquisa 

permitem dar explicac;oes bastante precisas para as mudanc;as observadas nos 

niveis circulantes dos hormonios. 

Apesar de ainda ser desconhecido o significado fisiol6gico de muitas dessas 

alterac;oes, o fato de responderem sempre ao exercicio e, por si s6, significativo. 

Segue-se uma revisao sucinta dos efeitos do exercicio e do treinamento sobre as 

respostas hormonais. 
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A pratica de atividade fisica traz altera96es para varios hormonios tais como 

os que influenciam o crescimento, os hormonios tireoidianos e para tireoidianos, 

entre outros. 

0 que importa, porem, para o nosso estudo sao as altera96es que envolvem o 

humor dos policiais militares, capaz de trazer serias mudan9as na sua atividade 

operacional ou mesmo familiares, dentre os quais se destacam as catecolaminas 

(adrenalina e noradrenalina), prostaglandinas e endorfinas. 

Catecolaminas e o nome dado a urn grupo de aminas aromaticas 

(noradrenalina, adrenalina, dopamina e seus derivados) que atuam como hormonios 

e neurotransmissores, respectivamente. A adrenalina e noradrenalina sao formadas 

a partir da dopamina. Elas atuam na musculatura cardiaca e no metabolismo 

(adrenalina/adrenaline), atuam tambem na circula9ao periferica 

(noradrenalina/noradrenaline) e auxiliam o corpo a lidar com stress agudo e cronico. 

0 aumento na produyao de catecolaminas pode ser encontrado em tumores do 

sistema cromafim (feocromocitoma, neuroblastoma, ganglioneuroma). Aumento ou 

decrescimo nas concentra96es de catecolaminas pode ser encontrado tambem na 

hipertensao, doen9a cardiaca degenerativa, esquizofrenia e psicose maniacas 

depressiva. (Internet, 2009). 

Assim, as catecolaminas secretadas pela medula supra-renal exibem uma 

intima rela9ao fisiol6gica com as a96es do sistema nervoso simpatico. Portanto, ja 

que o sistema simpatico e ativado sob condi96es de "luta ou fuga", uma 

concentra9ao sanguinea elevada de catecolaminas poderia ser esperada durante as 

sessoes de exercicios. Na verdade, isso ocorre, segundo Fox (1996, p. 437). 0 

aumento desses hormonios esta relacionado com a intensidade do trabalho - quanta 

maior a intensidade, maior sera o aumento. Essa regra funciona com algumas 

limita96es. Os aumentos sao semelhantes durante o exercicio submaximo tanto para 

homens quanta para mulheres. Urn exercicio maximo rapido e repetitive, como os 

piques de 6 segundos com velocidades explosivas, acarretavam maiores niveis 

sanguineos de adrenalina (18 x os niveis de repouso) em homens; os niveis de 

noradrenalina eram semelhantes. Fox (1996, p. 437). 
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Os aumentos na adrenalina e noradrenalina plasmatica durante o exercicio 

tanto progressivo quanta continuo estao altamente correlacionados com as 

concentragoes plasmaticas do AMP ciclico. Estudos realizados mostram uma 

elevagao significativa nas catecolaminas plasmaticas quando esses indivfduos 

alcangavam 80% do Volume de Oxigenio Maximo (V02 max.) nas experiencias 

progressivas e ap6s se exercitarem continuamente par 10 minutos com 80% do V02 

max. Os fatos de os aumentos nos nfveis do AMP ciclico acompanham sempre as 

aumentos nos nfveis de catecolaminas confirma o papel central do sistema nervoso 

simpatico na medicagao de inumeros estresses percebidos e reais durante o 

exercicio. Existe alguma evidencia de que apesar de o exercicio induzir uma 

resposta do sistema nervoso simpatico, o estresse psicol6gico induz principalmente 

uma resposta supra-renal. 

Alem disso, e como dissemos anteriormente, os aumentos nos nfveis 

sangufneos de catecolaminas durante o exercicio submaximo nao sao tao 

significativos ap6s o treinamento com exercicios. 

Outro harmonia que interessa para o presente estudo sao as prostaglandinas 

e as endorfinas, sendo que pesquisas sabre exercicio e treinamento relacionados 

com essas substancias semelhantes a hormonios, que sao produzidos par varios 

tecidos no corpo, sao bastante limitadas. Muitas das experiencias envolvem a 

estimulagao eletrica de musculos em caes anestesiados e focalizam o papel das 

prostaglandinas na mediagao das alteragoes no fluxo sangufneo. Apesar de as 

prostaglandinas serem liberadas durante a estimulagao direta do musculo, nao 

existe evidencia clara de que esses produtos sintetizados localmente sejam 

importantes na manutengao do fluxo sangufneo durante o exercicio. Neste ponto, 

talvez seja mais apropriado concluir que as prostaglandinas podem exercer alguma 

influencia sabre o fluxo sangufneo em repouso, par causa de sua capacidade 

conhecida de produzir vasa dilatagao. 

Estudos indicam que as peptfdeos, que poderiam incluir a beta-endorfina, aumentam 

no sangue durante o exercicio, e que essa resposta e facilitada pelo treinamento. 

Esses estudos, ainda que nao devidamente comprovados, indicam que muitas das 

endorfinas sao produzidas em regioes do cerebra ou do sistema nervoso central (par 

exemplo, hipotalamo, hip6fise, medula espinhal). 
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Atualmente sabemos que a b-endorfina e responsavel por diversas alterac;oes 

psicofisiol6gicas, que vao desde o controle da dor ate a sensac;ao de bem-estar 

proporcionada pela pratica da atividade fisica, segundo Harber & Sutton (1984, p. 

187), embora alguns autores ainda discordem, McGowan (1993, pg. 154). A b

endorfina pode ser encontrada basicamente em regioes especificas do sistema 

nervoso central (SNC), ou mesmo na circulac;ao sangOfnea (plasmatica). Assim 

sendo, Thoren (1990, p. 245) aponta que a b-endorfina pode ter tanto urn efeito 

sabre areas cerebrais responsaveis pela modulac;ao da dor, do humor, depressao, 

ansiedade como pela inibic;ao do sistema nervoso simpatico (responsavel pela 

modulac;ao de diversos 6rgaos como corac;ao, intestino etc). Desta forma muitos 

estudos tern tentando verificar o efeito do exercfcio ffsico sabre as concentrac;oes de 

endorfinas no SNC (cerebra) ou no plasma. 

Estudos que tentam identificar estes opi6ides no SNC sao bastante invasivos 

e conseqOentemente restritos a animais. Shyiu et al. (1982) encontrou urn aumento 

significative nas concentrac;oes cerebrais de b-endorfina e conseqOentemente urn 

aumento no limiar da dor ap6s urn exercicio prolongado de intensidade moderada, 

em ratos. Hoffmann et al. (1990) encontrou que estes nfveis elevados de b-endorfina 

no SNC permanecem elevados ate 48 horas ap6s exercfcio, retornando aos valores 

normais em 96 horas ap6s o exercfcio, tambem em ratos. 

Desta forma, estes estudos demonstram que o exercicio prolongado altera as 

concentrac;oes b-endorfina no SNC, sendo possivelmente responsaveis pelas 

alterac;oes comportamentos. Entretanto dev-se analisar estes resultados com 

cuidado, pois sao estudos que utilizam urn modelo experimental animal e podem se 

diferir significantemente das respostas em ser humanos, muitos estudos tern 

verificado as respostas da b-endorfina plasmatica (sangOfnea) durante o exercicio e 

suas possfveis conseqOencias. 

Atualmente, sabemos que a b-endorfina e secretada para o sangue, pela 

glandula pituitaria (tambem conhecida como hip6fise), que e responsavel pela 

liberac;ao de diversos outros hormonios, entre eles o hormonio de crescimento (GH). 

Heitkamp et al. (1993) verificaram urn aumento plasmatico significante das b

endorfina e tambem do hormonio adrenocorticotr6fico (ACTH) (hormonio hipofisiario 
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que ira estimular a produc;ao de adrenalina e cortisol, hormonios tipicos do estresse), 

ap6s uma corrida de maratona. 

0 aumento dos dois hormonios ocorreu de forma bastante similar, atingindo 

os valores mais altos ao termino da corrida (- 5 vezes maior que em repouso) e 

retornando aos valores de repouso ap6s 24 horas. Assim, a b-endorfina e liberada 

em situac;oes de estresse do organismo e parece estar envolvida na promoc;ao de 

urn efeito analgesico, e tambem na melhora dos aspectos emocionais. 

Por outro, lado alguns estudos nao tern verificado aumento da b-endorfina 

ap6s exercicios de intensidade leve amoderada (< 60% V02max) (Langenfeld et al., 

1987). 0 exercicio de musculac;ao (resistencia) tambem parece nao ser capaz de 

alterar a concentrac;ao plasmatica de b-endorfina, como demonstrado recentemente 

por Kraemer et al. (1996). Desta forma, a intensidade e a durac;ao do exercicio 

parece ser responsavel pela potencial alterac;ao destas substancias no sangue. 

A fim de verificar as respostas da b-endorfina e outros hormonios durante urn 

exercicio predominantemente aer6bio e anaer6bio, Schwarz & Kindermann (1990) 

compararam em uma bicicleta ergometrica, urn exercicio continuo com cargas 

incrementais (aer6bio) e urn exercicio maximo de 1 minuto de durac;ao (anaer6bio). 

Estes autores encontraram aumentos similares ao termino dos dois tipos de 

exercicio, embora durante o teste incremental o aumento significante da b-endorfina 

ocorreu somente ap6s o limiar anaer6bio (-75 % V02max). Estes autores 

encontraram ainda uma forte relac;ao entre a b-endorfina e outros hormonios 

relacionados ao exercicio (ACTH, Adrenalina). 

http://www.totalsport.com.br/colunas/ricardo/ed2800.htm Acesso em 17/08/2009. 

Lucas Adriano de Macedo 

Enfim, pode-se concluir que apesar de serem relativamente complexo os 

estudos sobre os efeitos dos exercicios fisicos sobre alguns hormonios, e certo 

afirmar que eles sofrem alterac;oes com as atividades fisicas e influenciam 

sobremaneira a vida das pessoas no seu dia-a-dia, alterando o seu estado de 

humor. 
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Para o servigo policial militar essa afirmativa tambem e verdadeira, pois o 

policial bern disposto e com o astral elevado tente a produzir melhor, atuando de 

forma mais produtiva em prol do servigo operacional. 

3.5 A DIFEREN<;A OBTIDA ENTRE POLICIAIS MILITARES FISICAMENTE ATIVOS 

EM RELA<;AO AQUELES COM BAIXA OU NENHUMA ATIVIDADE FiSICA 

A medida que se logra obter melhor estado de bem-estar nas esferas: ffsica 

emocional e profissional, tais ganhos se refletem, quase que automaticamente, nas 

tres outras dimensoes que integram o universo da pessoa, ou seja: a social, a 

intelectual e a espiritual. 

Urn Policial militar cujo corpo funciona bern e sente-se bern consigo mesmo 

tendendo a se relacionar melhor com as outras pessoas e a produzir mais, 

operacionalmente desenvolvendo fortes lagos de relacionamento interpessoal que 

no ambito interno e conhecido por espfrito de Corpo. 

vida. 

0 policial militar fisicamente ativo desenvolve uma visao diferenciada pela 

Ainda que toda a atividade policial-militar seja orientada para a seriedade e 

para a dedicac;ao integral ao servic;o, buscando-se com todas as energias o 

seu exito, ha espac;o para perceber que ha limites para a seriedade. lsto 

quer dizer que mesmo diante da seriedade dos graves compromissos, nao 

se pode, como par exemplo: sacrificar desnecessariamente a familia, as 

pessoas estimadas, o proprio bem estar, resultando na incapacidade de 

fruic;ao da vida. Faz muito sentido, face as exigencias da atividade 

profissional, em que predominam a tensao e o estresse, desenvolver um 

estilo de vida como fator determinante nao apenas da qualidade, mas da 

extensao da vida. (VALLA, 2000, p. 138). 

Seguramente o espfrito de corpo une as agoes deixando-as coesas com o 

ideal a ser atingido pela Corporagao, qual seja urn policiamento ostensivo e 

preventivo fardado eficiente capaz de fornecer ao cidadao paranaense a tao 

almejada sensagao de seguranga. 

Outro fator que acaba voltando a tona e e urn resumo de tudo, e a melhoria 

na qualidade de vida, que gera toda a sensagao de satisfagao no indivfduo. A 
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relagao entre a atividade ffsica e a melhoria na qualidade de vida e citada por varios 

autores dentre eles Katch;McArdle (1996, p. 266) que preconiza a pratica de 

exercicios fisicos regulares como fator determinante no aumento da expectativa de 

vida das pessoas. Silva (1999), ao distinguir a qualidade de vida em sentido geral 

(aplicada ao individuo saudavel) da qualidade de vida relacionada a saude (aplicada 

ao individuo sabidamente doente) vincula a pratica de atividade fisica a obtengao e 

preservagao da qualidade de vida. Para Kunt (1999, p. 38), buscando responder em 

que medida a atividade fisica proporcionaria uma desejavel qualidade de vida, 

sugere que programas de atividades fisicas bern organizadas podem suprir as 

diversas necessidades individuais, multiplicando as oportunidades de se obter 

prazer e, consequentemente, desfrutar de melhor qualidade de vida. Luvisolo (1999, 

p. 112) escreve que a pratica da caminhada contribui para a promogao da saude de 

forma preventiva e consciente, vendo na atividade ffsica urn importante instrumento 

de busca de melhor qualidade de vida. A questao do treinamento fisico na Policia 

Militar do Parana ainda carece de aprofundamento da legislagao e de padronizagao, 

uma vez que nao existe urn acompanhamento a esse respeito, ficando a merce de 

cada Unidade operacional estabelecer as metas desejadas, bern como os objetivos 

a serem atingidos pelos seus efetivos, sendo que na maioria das vezes o 

condicionamento ffsico e mental da tropa fica relegado ao segundo plano. 

Porem, alguns estados da federagao ja entenderam a necessidade de 

condicionar fisicamente seus efetivos e ja possuem instrumentos para padronizagao 

de metodos mesmo a distancia, como e o caso da Policia Militar de Sao Paulo, que 

possui uma normatizagao dos seus procedimentos, inserindo inclusive a 

necessidade e importancia de manter sua tropa condicionada atraves de programas 

de treinamento fisico padrao. 

No Estado do Parana se tern alguns exemplos que diferenciam os policiais 

mais ativos, e que consequentemente apresentam urn desempenho profissional 

melhor, daqueles que sao menos ativos e consequentemente seus desempenhos 

nao sao tao expressivos. 

Na comparagao dos quadros abaixo se verifica a produtividade de 02 grupos 

de policiais militares do Sexto Batalhao de Policia Militar, com sede em Cascavel, os 

dados foram obtidos por meio de urn controle chamado de CONTROLE DE 

PRODUTIVIDADE feito naquela OPM, em que urn banco de dados e alimentado 
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com os 8.0. produzidos pelos PPMM, e emite urn relat6rio com todo o servic;o feito 

pelos policiais ao logo dos anos. 
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GRUPO 1 - EFETIVO DA CHOQUE 

0 primeiro grupo formado por policiais militares pertencentes ao Pelotao de 

Choque, e consideravelmente menor que o segundo grupo que e composto por 

policiais de atendimento em radio patrulha, porem ao serem comparados os 

numeros de produtividade, se verifica que o grupo 1, mesmo . em quantidade, sem 

falar portanto de forma estatistica ja apresenta resultados muito proximo do grupo 2. 

Fato e, que as missoes sao diferenciadas, mas no entanto, os dois grupos estao 

diariamente nas ruas realizando atendimento de ocorrencia, ou simplesmente o 

policiamento preventivo, mas, porem, o grupo 2 possui um diferencial a mais, que e 

o fato de estar com maior auto estima, angariada nao por diferenc;as salariais, mas 

advinda de um melhor preparo fisico e mental, conforme se vislumbra nos quadros e 

graficos abaixo. 

FONTE: 6° BPM (2009) 
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• Seriel 

0 Quadro n. 3 demonstra a produtividade de um pelotao de choque, em que 

os policiais possuem no minima 01 (uma) instruc;ao semanal de condicionamento 

fisico, praticado em equipe, sendo um grupo de aproximadamente 15 Policiais. E 
certo que os policiais pertencentes aos Grupos Especiais, por si s6 ja apresentam 

I 

uma motivac;ao maior; porem com raras excec;oes, nao existem nesses grupos 

policiais que sejam obesos ou que nao se preocupem com seu condicionamento 

fisico, sendo que em relac;ao a faixa etaria e a quantidade de horas trabalhadas, em 

nada se diferem de uma tropa regular. 

QUADRO 03 APREENSAO DE TOXICO- CHOQUE 

T6xico Descricao Quantidade 
650,4103 
24,7537 
4,4210 

FONTE: 6° BPM (2009) 
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GRAFICO 02- QUANTI DADE DE APREENSAO CHOQUE 
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FONTE: 6° BPM (2009) 

GRUPO 2 - EFETIVO DO POVO 

Nos quadros e graficos abaixo tem-se a produtividade dos policiais que atuam 
I 

no atendimento de ocorrencia; esses policiais atuam diuturnamente em escalas de 

12 x 24 - 12 x 48, e pertencem a Primeira Companhia do 6° BPM, sendo em numero 

aproximado de 40 policiais, ou seja, um numero quase 3 vezes maior do que os 

policiais pertencentes ao Pelotao de Choque. No entanto, ao se comparar a 

produtividade dos dois grupos verifica-se que o · grupo 1 apresenta uma 

produtividade de aproximadamente 50°/o do grupo 2, nos Totais de ServiyOS, porem 

ao se comparar os dais grupos na efetividade dos servi9os configurados em 

quantidade de drogas apreendidas, a produtividade do grupo 1 e aproximadamente 

50°/o superior a do grupo 2. A diferenya de produtividade entre OS dois grupos e 

fruto principalmente do grau de motiva9ao apresentado pelos policiais, em que os 

PPMM do grupo 1 nao participam de qualquer instru9ao coletiva de condicionamento 

fisico, nem possuem horario especifico para a pratica de atividades fisicas. Dessa 

forma, nao apresentam coesao de ideias e nao desenvolvem espirito de corpo, pois 

trabalham de forma isolada dos demais, sendo que alguns sao mais motivados e 

outros apresentam baixa auto-estima e pouca ou nenhuma motiva9ao. 
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FONTE: 6° BPM (2009) 

GRAFICO 03 TOTAL DE SEVI<;OS DO POVO 

FONTE: 6° BPM (2009) 
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QUADRO 05 APREENSAO DE TOXICO - POVO 

FONTE: 6° BPM (2009) 

GRAFICO 04- APREENSAO DE TOXICO POVO 
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4 PESQUISA DE CAMPO 

Objetivando colher o maximo de subsidios para formulac;ao da proposta de 

melhor soluc;ao para o problema apresentado, alem do estudo do referencial te6rico 

relativo ao tema, foi realizada uma pesquisa empirica em varias frentes, por 

intermedio de questionarios, realizac;ao de entrevistas, pesquisas documentais e 

levantamento de informac;oes em 6rgaos internos e externos. Segue abaixo o 

resultado da recolha de dados e as conclusoes advindas da analise das informac;oes 

decorrentes. 

4.1 ANALISE DA SITUACAO EM OUTRAS CORPORACOES 

Para verificar a estrutura existente em outras corporac;oes, entre elas, Policias 

Militares de outros Estados e instituic;oes congeneres, foram enviadas solicitac;oes 

por e-mail e por telefone, obtendo-se os resultados que a seguir sao apresentados: 

4.1.1 Brigada Militar do Rio Grande do Sui (BMRS) 

Em de contatos telefOnicos com a Brigada Militar foi possivel ter acesso 

a forma como e desenvolvido nao s6 o condicionamento fisico, mas toda a instruc;ao 

naquele estado, sendo apresentado da seguinte forma. Na Brigada Militar pode-se 

identificar a existencia de "normas para o planejamento e conduta do ensino e 

treinamento (NPCET)", que estabelecem criterios para o planejamento e a conduta 

do ensino e treinamento na Corporac;ao, com a finalidade de: a) Orientar a aplicac;ao 

da politica do Comando Geral para o ensino na Corporac;ao; b) Controlar, coordenar 

e fiscalizar as atividades de ensino, pelo Departamento de Ensino, executadas por 

meio dos 6rgaos de apoio de ensino, e OPM com encargo de ensino; c) Padronizar 

a doutrina do ensino na Corporac;ao. Estas normas objetivam regular a filosofia e os 

principios do ensino e do treinamento na BM, de maneira a garantir a qualificac;ao 

profissional dos policiais militares, visando a melhoria de eficiencia e eficacia destes 

na prestac;ao dos servic;os afetos a preservac;ao da ordem publica, devendo ainda, 

seus resultados serem periodicamente mensurados e analisados de forma a 

propiciar qualidade e crescimento da lnstituic;ao. 
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No tocante ao dever de ensinar, de treinar e apreender na BM, na 

conformidade das NPCET, os Brigadianos fazem o seguinte destaque: 

As atividades de ensino e treinamento sao atos vinculados a atividade 
Policial Militar, cabendo aos servidores militares da BM, em que nivel 
organizacional estiverem, esmerarem-se na busca do aperfei<;oamento 
tecnico-profissional, de forma constante e crescente, com o fito de qualificar 
a sua atividade. 

A Autoridade que tenha por dever de oficio garantir o oferecimento do 
ensino ou do treinamento aos que estiverem sob as suas ordens, e 
negligenciar neste mister, sera imputada responsabilidade administrativa, 
apuravel atraves do procedimento disciplinar cabivel. 

Ainda na parte do treinamento, estas normas regulam a organizac;ao da 

estrutura de ensino e treinamento, competencia, bern como as formas de controle e 

avaliac;ao do ensino e do treinamento na BM. 

Das normas especificas sabre treinamento, editadas no ano de 1999, verifica

se que a Nota de lnstruc;ao (NI) n° 020/BM/EMBM-99, de 23 de julho de 1999, teve 

por finalidade regular a instruc;ao sistematica de Educac;ao Fisica e as avaliac;oes 

fisicas na Corporac;ao. Na parte da execuc;ao, apresenta uma serie de 

conceituac;oes atinentes a esta atividade; a instruc;ao propriamente de Educac;ao 

Fisica, inclui a metodologia aplicada, objetivos e frequencia na instruc;ao, instrutores 

e monitores e procedimentos sabre a aplicac;ao da avaliac;ao fisica, dentre outras 

regulamentac;oes pertinentes. 

Quanta a frequencia no treinamento fisico, regulado por esta Nl, verifica-se o 

seguinte: 

A instru<;ao sistematica de Educa<;ao Fisica na Corpora<;ao, mormente nas 
Unidades Operacionais, devera ter a freqOencia semanal de uma vez, em 
dia e horario adequado a cada OPM, podendo o efetivo ser distribuido por 
grupamentos em dias e horarios diferenciados. 

Diz respeito a esta norma orientadora, a Nota de lnstruc;ao n° 021/BM/DS-99, 

que tern por finalidade regular, no ambito daquela Corporac;ao, as lnspec;oes de 

Saude (IS) previstas para instruc;ao sistematica de Educac;ao Fisica e as Avaliac;oes 

Fisicas. 

Dentre as normas especificas sabre treinamento, a Nota de lnstruc;ao 

035/BM/EMBM-99 e a mais importante no momenta, por razoes 6bvias: primeiro, 

trata objetivamente sabre esse tipo de atividade e, ainda, e bastante simplificada, 
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comparando com as normas que a antecederam. Com o atual formato, de certa 

forma, facilita a execuc;ao. 

A Nl n° 35 tern por finalidade regular as atividades mfnimas a serem 

desenvolvidas por todas as OPM na area de treinamento, de forma a manter os 

efetivos permanentemente atualizados nos assuntos tecnico-profissionais; 

estabelecendo uniformidade de procedimentos na Corporac;ao. Tendo por base legal 

A Constituic;ao Estadual, Lei Complementar n° 10.990/97 (Estatuto PM), e NPCET. 

Esta norma no seu plano de execuc;ao determina o desenvolvimento do 

treinamento por meio das seguintes atividades: 

a) Treinamento Especifico - TE: Definida como atividade que 

proporciona o conhecimento necessaria e antecipado a execuc;ao de urn servic;o ou 

de uma operac;ao a ser desenvolvida. Devendo ser realizado diariamente por todos 

os servidores militares, antes do infcio do turno de servic;o ou de atividade 

especffica; por urn tempo mfnimo de quinze minutos. Neste tipo de treinamento 

devem ser abordados assuntos pertinentes ao servic;o ou atividade previstos para 

executa-los. Ainda consta que nesta instruc;ao sejam desenvolvidas como 

procedimentos didaticos: palestras ou demonstrac;oes praticas. 

b) Treinamento de Manuten~ao Centralizada- TMC: Tern por objetivo 

a fixac;ao dos conhecimentos adquiridos na fase do ensino, ampliando e atualizando

os em razao de novos conceitos e experiencias obtidas. lnstituindo-se o sistema de 

avaliac;ao semestral para verificar o seu respectivo grau de aproveitamento nos 

treinamentos de manutenc;ao centralizada. Destacando-se que, na hip6tese de baixo 

aproveitamento neste tipo de treinamento, sera objeto de avaliac;ao pedag6gica junto 

aos instrutores das disciplinas em todos os nfveis. Inclusive, com a implicac;ao da 

adoc;ao de medidas disciplinares, quando na constatac;ao de inobservancia destes 

preceitos. Esta modalidade de treinamento ainda compreende os seguintes moldes: 

b.1) Formatura Geral - FG 

b.2) Treinamento Tecnico-Profissional - TTP: 

b.3) Treinamento Fisico Policial Militar- TFPM 

b.4) Treinamento de Tiro Policial Militar- TTPM: 

b.5) Avalia~ao 
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4.1.2 Polfcia Militar de Santa Catarina (PMSC) 

A PMSC, de forma semelhante a PMPR, nao dispoe de nenhuma forma de 

acompanhamento da atividade fisica do seu policial militar, inexistindo inclusive 

horarios especificos para a pratica de atividade fisica, mesmo do efetivo 

administrativo. Mas, em contato telefOnico com o Maj. Pelozato, que responde pela 

Chefia do Setor de Atividade Fisica da Diretoria de Ensino daquele Estado, teve a 

informa9ao de que a PMSC esta prestes a lan9ar urn Manual de Atividade Fisica, a 

fim de orientar a pratica da atividade fisica na PM, bern como efetuar mudan9as nos 

regulamentos de forma a incluir tal pratica como atividade necessaria e 

indispensavel na qualifica9ao e prepara9ao do profissional de Seguran9a Publica 

naquele Estado. 

4.1.3 Polfcia Militar de Sao Paulo (PM ESP) 

A PMESP, sem duvida, e uma das corpora96es que mais se aproxima de urn 

modelo ideal de padroniza9ao do condicionamento fisico, tendo devidamente 

documentado a necessidade e maneira que deve ser realizado o treinamento, 

instruindo mesmo a distancia o seu policial militar, de forma que mesmo os leigos 

podem realizar o seu treinamento, sempre ap6s uma libera9ao medica para a pratica 

de atividades fisicas. 

Urn desses documentos e o Programa Padrao de Treinamento Policial Militar, 

que esta descrito no PROGRAMA DE CONDICIONAMENTO FiSICO INDIVIDUAL 

(PPT -3-PM), que alem de regulamentar o treinamento da corpora9ao, ainda traz 

uma grande quantidade de informa9ao que possibilitam ao policial urn 

condicionamento minimo, mesmo sem a presen9a de urn profissional da area. 

Assim, o inciso Ill, do art. 1° do Programa Padrao de Treinamento fisico na 

Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo, que preconiza que o Policial Militar deve 

estar bern condicionado fisicamente, constituindo urn dos requisitos essenciais para 

o born desempenho das fun96es policiais militares, vez que a dinamica do servi90 

policial faz com que diversas vezes o treinamento fisico da tropa fique relegado a 

segundo plano, deixando de ser praticado por longos periodos. Assim, a PMESP 



48 

com base no elevado nivel de estresse do seu efetivo, tern incluido programas de 

treinamento e manutenc;ao fisica com parametros em pesquisas feitas pela 

Organizac;ao Mundial de Saude (OMS), na busca do perfeito equilibria fisico e 

mental, capaz de garantir a atuac;ao adequada do policial militar diante das 

complexas situac;oes com que se depara em seu dia-a-dia, e, finalmente, considera 

que a manutenc;ao de urn born nivel de condicionamento fisico requer pratica 

continua, sendo que e indispensavel incutir a mentalidade de treinamento na tropa, 

inclusive ap6s o periodo de formac;ao, instituindo ainda, treinamento em carater 

obrigat6rio e prioritario, ficando evidente, que a Policia Militar de Sao Paulo, 

procurou manter o equilibria fisico e mental do seu efetivo, visando uma adequada 

atuac;ao nas situac;oes do servic;o, seja ele de carater operacional ou administrativo. 

4.1.4 Policia Militar de Minas Gerais (PMMG) 

Par meio de cantatas telefonicos obteve-se a informac;ao de que o 

condicionamento fisico naquele Estado e tido como de fundamental importancia para 

o preparo do policial militar mineiro, sendo que a freqUencia semanal e de 01 vez 

sendo parte de urn programa denominado Programa de Treinamento Extensivo, 

regulamentado pela Diretriz de Ensino e Resoluc;ao n° 4023 de 30 de Abril de 2009, 

que se subdivide em: 

- Treinamento Tecnico 

- Treinamento de Educac;ao Fisica 

- treinamento de Defesa Pessoal. 

Com uma freqUencia de 01 vez par semana como foi citado anteriormente, a 

Resoluc;ao preve dais horarios alternativos, possibilitando que o PM fac;a sua 

atividade fisica acompanhada de urn profissional da area nas terc;as ou sextas

feiras. Urn dos pontos a ser considerado e que a pratica do condicionamento fisico e 

feita no horario de folga do policial, que possui uma escalade (12 x 24- 12 x 48), 

mas a instruc;ao e considerada hora trabalhada e segue urn padrao rigido de 40h 

semanais. 

Existe ainda a previsao de uma Avaliac;ao que e realizada de dais em dais 

anos, sendo que os Policiais militares sao recolhidos par 01 semana no Centro de 
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lnstru9ao e Capacita9ao e passam por uma avalia9ao nos 03 campos referenciados 

anteriormente, ou seja, avalia9ao tecnica, de defesa pessoal e condicionamento 

ffsico. Especificamente na avalia9ao ffsica, caso o PM seja considerado inapto e 

automaticamente incluido em urn Programa de Recondicionamento Fisico, 

acompanhado de medico e profissional de Educa9ao Fisica, com uma frequencia 

minima de 03 vezes por semana, sem prejuizo de escalas. 

Desta forma, a Diretriz assim preconiza: 

SECAO Ill 
TREINAMENTO DE EDUCACAO FiSICA 

Art. 40 0 TEF sera executado uma vez par semana, na propria Unidade ou 
Fragao onde serve o militar, da seguinte forma: 
I - as tergas-feiras, no periodo da manha, com a duragao de uma hora, ao 
efetivo empregado na atividade administrativa, inclusive ao das Unidades de 
Execugao Operacional (UEOp); 
II - em dia e horario que permitam adequagao da jornada de trabalho, 
preferencialmente no mesmo horario especificado acima, ao efetivo 
empregado na atividade operacional, observada a mesma freqOencia e 
duragao do inciso anterior. 

Ap6s observar o funcionamento da qualifica9ao fisica e mental dos policiais 

militares de alguns Estados da Federa9ao observou-se que em varios deles existe 

uma preocupa9ao com a melhoria de vida do miliciano na busca de urn melhor 

desempenho humano e profissional. 

Na busca de colher alguns dados sabre o presente estudo, foram elaboradas 

algumas questoes para que se pudesse ter uma visao mesmo que superficial, da 

condi9ao de treinamento do efetivo policial militar do Estado do Parana, sendo que 

os resultados foram determinados como abaixo especificados: 
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4.2 Questionarios 

Questao 1. Atividade desempenhada pelo Policial Militar 

Essa primeira questao nao tern uma relevancia direta sobre o problema do 

estudo, uma vez que procura identificar em quais atividades desenvolvidas pela 

Policia Militar se encontram os profissionais mais ou menos motivados, bern como 

aqueles que possuem melhor condicionamento fisico. No entanto, e importante 

salientar que a motivac;ao em cada area e de fundamental importancia, uma vez que 

urn profissional motivado agrega melhores chances de desempenhar positivamente 

seu servic;o, sendo que como foi vista no referendal te6rico, grande parte dessa 

motivac;ao para o desempenho de tarefas, pode ser atingida pela pratica de 

atividades fisicas. Quanta a questao propriamente abordada, se verificou que o 

publico da amostra se concentra principalmente na atividade operacional de 

radiopatrulha, com · urn porcentual de 48o/o, vindo em seguida a atividade 

administrativa com 27o/o. 

Essa questao evidenciou ainda que 95°/o da amostra que apontou a resposta 

"a", tambem apontou a resposta "b" na questao 8, fazendo uma relac;ao com o fato 
I I 

de que as pessoas que desempenham os servic;os administrativb na PMPR, 

geralmente sao aquelas com varios anos de Corporac;ao, e trazem consigo as 

marcas do estresse causado pelo servic;o nas ruas e madrugadas sem dormir, 

combinadas com a inadequada ou mesmo ausencia da pratica de atividade fisica. 

QUADRO 6 ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO PM 

RESPOSTA FREQUENCIA PERCENTUAL 
Admin istrativa 26 27% 
Operacional de Radiopatrulha 46 48% 

Grupo tatico 16 17% 

Guardas e Escoltas 2 2% 

Trans ito 6 6% 



GRAFICO 5. ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO PM 

TIPO -DE ATIVIDAD-E. DESEMP-ENHADA 
PEL(). PM·. 

FONTE: 0 autor (2009) 

aa. Administrativa 

• b. Operacional de radiopatrulhamento 

cc. Grupo Tatico 

Eld. Guarda e Escoltas 

• e. Transito 
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Questao 2. Frequencia da pratica de atividade fisica 

Nessa questao, tivemos uma incidencia de (68o/o) de policiais militares que 

desempenham alguma atividade fisica, sen do que a maioria desses (38o/o) pratica 

duas ou mais vezes por semana, porem, muitos desses casas estao relacionados 

com a cultura existente na Policia Militar do "futebol de terc;a e quinta-feira", onde os 

policiais, principalmente aqueles que trabalham nas fungoes administrativas se 

reunem para a pratica do futebol, que de forma alguma deixa de ser uma atividade 

fisica adequada; no entanto, de fato, essa pratica acaba mais sendo uma forma de 

lazer que realmente uma atividade fisica, mesmo porque acontece sem qualquer 

forma de acompanhamento e na maioria das vezes nao visa a qualquer resoluc;ao 

de patologias ou melhoria no condicionamento fisico e sem o lazer, como foi descrito 

anteriormente. 

QUAI)RQ 7. FREQUENCIA DA PRATICA DE ATIVIDADE FISICA 
RES POSTA FREQUENCIA PERCENTUAL 

Todos os dias 4 4% 
Duas ou mais vezes por semana 55 57% 
Uma vez por semana 14 15% 

Nao pratico atividades ffsicas 23 24% 
FONlTE: 0 autor (2009) 

GRAFICO 6. FREQUENCIA DA PRATICA DE ATIVIDADE FISICA 

FREQUENCIA· D·.E ATIVI:DAD·E: FiSICA 
•.' _..,. ·' •·. --. . ·. . . . . 

FONTE: 0 autor (2009) 

ma. Todos OS dias 

ll'b. duas ou mais vezes por semana 

Ob. Uma vez por semana 

a 'c. Nao pratico atividades fisicas 
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Questao 3. Forma de desenvolvimento da atividade fisica 

Essa questao se relaciona diretamente com a questao anterior, sendo que 

(35°/o) dos participantes da am astra responde ram que praticam atividade fisica em 

grupo, ou atividade coletiva, fazendo cora com os que na questao anterior 

responderam que praticam suas atividades duas ou mais vezes par semana, 

corroborando com a constata<;ao de que na maioria dos casas as atividades se 

restringem a pratica do futebol. Algumas Unidades possuem caracteristicas um 

pouco diversas, tais como o QCG (Quartel do Comando Geral), onde fica a sede do 

CEFID (Centro de educa<;ao fisica e Desporto), que desenvolve atividades fisicas 

com o devido acompanhamento, fazendo com que a pratica da atividade fisica 

estejam diretamente relacionada com a qualidade de vida e obten<;ao e manuten<;ao 

da saude. 

Alguns Batalh5es, como e o caso do Decima Quarto Batalhao em Foz do 

lgua<;u, ja possuem um espa<;o fisico destinado a prati'ca de atividades fisicas, o que 

possibilita uma freqOencia maior no condicionamento pela motiva<;ao que um espa<;o 

adequado e com profissionais preparados acarreta. 

QUADRO 8. FORMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA 
RES POSTA FREQUENCIA P.ERCENTUAL 

Em grupo 40 42% 
lndividualmente 26 27% 
Em academia 11 11% 

Nao pratico atividade flsica 19 20% 
FONTE: 0 autor (2009) 



GRAFICO 7. FORMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE F(SICA 

DESENVOLVIM,ENTO DA ATIVIDADE 
FiSICA 

FONTE: 0 autor (2009) 
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Questao 4. Atividade fisica X Motivagao para o servigo. 

Esta questao mostra que a grande maio ria (97°/o) respondeu que a pratica 

constante de atividade fisica sirva como fator de motivagao para o servi<;o, 

evidenciando que no minima os policiais militares conhecem os beneficios advindos 

das atividades fisicas, sendo que os que mais interessam aos nossos estudos sao 

OS beneficios proporcionados a saude e a capacidade dos Policiais para 0 

desempenho de suas fun<;6es. 

Ficou evidente ainda que o profissional quando nao apresenta qualquer 

patologia, ou ainda quando possui uma complei<;ao fisica adequada, desenvolve sua 

atividade com animo diferenciado daqueles que apresentam doen<;as, mesmo 

porque essas tentem a limitar o individuo. 

QUADRO 9. ATIVIDADE FISICA X MOTIVACAO PARA 0 SERVICO. 
RESPOSTA FREQUENCIA P.ERCENTtJ~L 

Sim 79 82% 
Nao 12 13% 
Nao tenho opiniao Formada 5 5% 

FONTE: 0 autor (2009) 

GRAFICO 8. ATIVIDADE FlSICA X MOTIVA<;AO PARA 0 SERVI<;O. 

_IVIOTIVA~AO Q_l)ANTO A PRATICA ~A. ATIVIDADE FISICA, 

a a.sim 

• b. nao 

-------------·--·--------------------------------------------
FONTE: 0 autor (2009) 
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Questao 5. Horario para pratica de atividades fisicas. 

Com essa pergunta verificou-se que (62%) dos participantes responderam 

que em suas Unidades nao existe horario especifico para a pratica de atividade 

fisica; ai poderiam surgir criticas no sentido de que e sabido que em todas as 

Unidades pelo menos duas vezes por semana o efetivo e liberado para a pratica de 

atividades fisicas. Ocorre, porem, que como foi vista na questao 1, o publico da 

pesquisa foi selecionado entre aqueles que trabalham nas atividades 

administrativas, operacional de radiopatrulha, grupo tatico, transito e guardas e 

escoltas, e dessa forma os que trabalham na atividade administrativa realmente sao 

aqueles que se beneficiam dos horarios para a pratica de atividade fisica, eo outro 

grupo que possui uma atividade fisica rotineira sao os policiais pertencentes aos 

grupos taticos, que na maioria dos casas sao tropas de reserva que possuem 

horario de aplicac;ao diferenciados e por isso seus comandantes ja incluem a pratica 

de atividade fisica nas suas instruc;oes. Porem, os policiais que desempenham as 

atividades que dependem de escalas, tais como os policiais de radiopatrulha, 

transito e guardas, nao possuem urn horario especifico para o desenvolvimento de 

suas atividades fisicas, ficando a merce de adaptac;oes em seu horario de folga e 

repouso, no entanto, sem qualquer acompanhamento ou orientac;ao por parte dos 

profissionais de educac;ao fisica da Policia Militar. 
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QUADRO 10. HORARIO PARA PRATICA DE ATIVIDADES FiSICAS. 
RES POSTA FREQUENCIA PERCENTUAL 

Sim 57 59% 
Nao 39 41% 

FONTE: 0 autor (2009) 

GRAFICO 9. HORARIO PARA PRATICA DE ATIVIDADES FiSICAS. 
, :~ A ' . - . ' . . ,,. ' r . . 

: EXISTENCL~DEHORARIO PARAJ'RATICADE 
AT'rVIDADE FiSICA 

• a.sim 

• b. nao 

FONTE: 0 autor (2009) 
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Questao 6. Predile<;ao por horario especifico para pratica de atividade fisica 

Com esse questionamento ficou clara que a maioria dos policiais gostaria de 

urn horario especifico para a pratica da atividade fisica, e nesse caso diferentemente 

da questao anterior vemos urn porcentual de (98°/o) de respostas "sim", uma vez que 

independentemente da atividade que desempenham, os policiais sao praticamente 

unanimes no fato de necessitarem de horarios destinados a tal pratica, ficando bern 

definida a divisao do tempo para servi<;o, folga e instru<;ao, para que seja encaixada 

a pratica de atividade fisica planejada e orientada. 

QUADRO 11. PREDILECAO POR HORARIO ESPECIFICO PARA PRATICA DE ATIVIDADE FISICA 
RES POSTA FREQUENCIA PERCENTUAL 

Sim I 83 87% 
Nao 9 9% 
Nao tenho opiniao Formada 4 4% 

FONTE: 0 autor (2009) 

GRAFICO 10. PREDILE<;AO POR HORARIO ESPECIFICO PARA PRATICA DE ATIVIDADE 
FISICA 

PREDILECAO POR· HORARI_·o ~.~PECifiCo··PARA 
. . " PRATICA .. DE ATIVI .OAD~E FfSICA ~ . 

• a.sim 

• b. nao 
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FONTE: 0 autor (2009) 



59 

Questa a 7. Rela9ao peso X Altura 

Essa questao teve o objetivo de identificar duas situa96es distintas em 

rela9ao ao Profissional de seguran9a publica do Estado, a primeira situa9ao esta 

relacionada aos fatores de saude, sendo que aqueles que responderam que 

apresentam peso acima do ideal, com sintomas de obesidade (58%), ja apresentam 

os sintomas da ausencia de atividades fisicas, a idade, a falta de uma alimenta9ao 

adequada, principalmente nos anos que foram desenvolvidos os servi9os de 

radiopatrulha, em que as escalas dificultam a cultura de uma alimenta9ao adequada 

e balanceada, fazendo com que na maioria das vezes os policiais se rendam aos 

chamados "fast foods" ou simplesmente "lanches", restando ao organismo de cada 

urn metabolizar a ingestao de a9ucares e gorduras de forma desregrada, 

aparecendo em poucos anos os sintomas de patologias, sendo que a primeira, na 

maioria dos casas e o aumento do peso com os primeiros sintomas de sobrepeso e 

posteriormente de obesidade, progredindo para as patologias coronarias, diabetes, 

entre outras ja citadas no referencial te6rico. A outra situa9ao que a questao 

evidencia esta relacionada com a auto-estima, pais urn individuo que se ve com urn 

corpo adequado, tern a propensao de se motivar mais facilmente, par apresentar 

uma auto-estima mais elevada em rela9ao aqueles que apresentam uma complei9ao 

corporal de obesidade. 

Outro fator interessante e a ausencia de respostas "c", que tambem apresenta 

urn quadro de patologia, porem, no sentido inverso da obesidade, o que certamente 

nao ocorreria se tal questao fosse aplicada a urn publico de modelos, que primam 

par apresentar corpos magros, muitas vezes em detrimento a propria saude. Esse 

fator, porem, demonstra que o Policial Militar nao desenvolve qualquer preocupayao 

exagerada com a "beleza" do corpo, e que a alimenta9ao e a falta de exercicio sao 

fatores preponderantes para o estado atual do Policial Militar, sendo que tal 

afirmativa se destina ao publico interno masculino e feminino, uma vez que a 

amostra nao fez distin9ao entre os sexos. 



QUADRO 12. RELACAO PESO X ALTURA 
RES POSTA ri' ~ FREQUENCIA ...... '!. .~ . 

Ideal 49 
Acima do Ideal (sintomas de obesidade) 45 
Abaixo do ideal (sintomas de anorexia) 2 
Fonte: 0 autor 

.; R.ELA(:AClPESO X Al.Tl)RA. 
'' •·< I • ,".!< 

I . 

1 
!· 

PERCENTUAL 
51% 
47% 
2% 

• a. Ideal 

• b. Acima do Ideal 

c. Abaixo do ideal 
. . ..... . . 

60 

'-·--~ ... ·-~---·····-------------------·····-------·'-··············"'· - -------------·-·· ··-····•···-·········---·-····------------~--'--···-'-···'-"·'---"-··'-··----'-------------·-------·-·-.>-- -·b ••••·---·-··········-------· · ··· ········· --·-·······················"""··-----······----·--··--·----...... -····---

FONTE: 0 autor (2009) 



61 

Questao 8. FreqOencia das instruc;oes ou informac;oes sobre beneficios da 

pratica de atividades fisicas 

Com urn percentual de (83%) os policiais que responderam a essa questao 

afirmaram que ja tiveram informac;oes ou instruc;ao sobre os beneficios da pratica de 

atividades fisicas, no entanto, nao fazem coro com a freqOencia que praticam 

exercicios fisicos, sendo que tal descompasso tern uma razao, que esta alicerc;ada 

na falta de cultura e normatizac;ao da atividade fisica na Policia Militar do Parana, 

fazendo com que o efetivo se dedique somente ao servic;o e a folga, na qual nao 

raras vezes o policial militar abdica do seu descanso para trabalhar no "bico", 

deixando relegado em segundo plano o lazer e o cuidado com a saude e o bem

estar fisico. 

Outro fa tor que nao poderia passar despercebido e o fato de ( 17%) terem 

respondido que desde que ingressaram nas fileiras da Corporac;ao, em nenhum 

momento receberam qualquer informac;ao ou instruc;ao sobre os beneficios da 

pratica de atividade fisica, sendo que nao se tern base cientifica para fazer qualquer 

afirmac;ao, mas urn dos motivos pode se dar por falhas na formac;ao, momento em 

que se tern o primeiro contato dentro da Policia Militar com a pratica de atividades 

fisicas, pois todos os curriculos dos Cursos de Formac;ao realizados pela 

Corporac;ao possuem a previsao da Disciplina de Educac;ao Fisica. 
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QUADRO 13. BENEFiCIOS DAATIVIDADE FiSICA 
,. RESPOSTA c.- 1:'"""'1 = 

D ~ FREQUENCIA PERCENTUAL 
Sim 73 76% 
Nao 17 18% 
Nao me recorda 6 6% 

FONTE: 0 autor (2009) 

OES SOBRE BENEFiCIOS DA ATIVIDADE FiSICA 

• b. nao 

, c. nao me recordo 
. .' ' . . ' ' 

--.. ·~--·----------·--------------·--------·------~---·-----------------·----·------------------·--

FONTE: 0 autor (2009) 
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Questao 9. Referente a saude do Policial 

Esse e urn dado que infelizmente nao deveria ser considerado em tamanha 

proporgao, sendo que se pode constatar que (58%) responderam que apresentam 

pelo menos urn quadro clfnico daqueles apresentados na questao, deixando urn 

quadro preocupante apontando que no mfnimo metade da tropa apresenta algum 

tipo de patologia ligada a falta de atividades ffsicas. Tal dado nao deve ser analisado 

isoladamente apontando a falta de atividades ffsicas como unico causador de tal 

quadro, sendo que fazem parte das possfveis causas a rna alimentagao, o estresse 

do servigo, problemas hereditarios, entre outras, porem, em todos os casos de 

patologia apresentados, a pratica de atividade ffsica constante poderia diminuir a 

incidencia e nos casos cronicos decorrentes de problemas hereditarios uma pratica 

de atividade ffsica regular e acompanhada poderia fornecer melhor condigao de vida 

aos portadores de tais doengas. 

Das respostas abertas que a questao possibilitou, aparecem principalmente 

os problemas relacionados a Obesidade e a colesterol, o que vern de encontro com 

as demais respostas obtidas nas questoes anteriores, sendo que aponta urn quadro 

preocupante de falta de pratica e acompanhamento da atividade ffsica, deixando 

aberto com tais constatagoes, a "estrada" para as complicagoes coronarianas. 

Para a Educagao Fisica, doenga de maneira simplificada significa a ausencia 

de saude, ou seja, o policial militar que apresenta qualquer patologia como as 

propostas na questao aberta neste item, tern a propensao de diminuir sua carga 

produtiva, e muitas vezes ate mesmo ficar inoperante em grandes perfodos de 

internamento e tratamentos medicos, sem dizer e claro do onus ao erario publico a 
propria Corporagao que apesar de possuir os policiais em seus Quadros, nao pode 

contar com sua capacidade plena, e acima de tudo ao proprio Policial que em casos 

como os apresentados, passam o resto de suas vidas sob tratamento 

medicamentosos que se mostram extremamente dispendiosos. 
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QUADRO 14. QUADRO CLINICO DE DOENCA 
, RESPOSTA FREQUENCIA PERCENTU~l!. 

Nao 48 44% 
Sim 42 50% 
Nunca fiz avaliacao medica para avaliar tais doencas 6 6% 

FONTE: 0 autor (2009) 

GRAFICO 13. APRESENTACAO DE QUADRO CLiNICO DE DOENCA 

. Qt:.JADRQ CiiNICO 1?E DOEN(:A 

FONTE: 0 autor (2009) 
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Questao 10. Referente a saude do Policial 

Essa questao deixa bern clara que existe par parte dos. Policiais uma 

predisposigao para a pratica da atividade fisica, fato que (98%) responde ram que se 

a Policia Militar apresentasse urn programa de treinamento fisico e pratica de 

atividade fisica acompanhada, se sentiriam motivados a praticar. Na parte aberta 

dessa questao muitas foram as respostas, no entanto, par varias vezes aparecem as 

respostas (qualidade de vida e melhoria da saude), demonstrando que o efetivo tern 

conhecimento dos beneficios trazidos pela pratica regular da atividade fisica, 

faltando talvez, na maioria dos casas a oportunidade e os meios para que possam 

praticar urn estilo de vida mais saudavel. 

QUADRO 15. PROGRAMA DE ATIVIDADE FiSICA X MOTIVACAO 
RES POSTA FREQUENCIA P.ERCENTUAL 

Nao 13 14% 
Sim 83 86% 
FONTE: 0 autor (2009) 

.,. Ill a. nao 

B b . si m . 

FONTE: 0 autor (2009) 
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5 APONTAMENTO DE VIABILIDADES PARA MELHORIA DO 

CONDICIONAMENTO FiSICO NA POLICIA MILITAR DO PARANA 

Esse capitulo tern como finalidade estudar as possibilidades de melhoria no 

condicionamento ffsico do efetivo policial militar do Estado do Parana, visando dar 

uma visao diferenciada do trabalho que ja vern sendo desenvolvido na PMPR, 

considerando as respostas as questoes abertas formuladas no presente trabalho, 

tudo com o intuito de buscar urn aperfeic;oamento no servic;o final do profissional de 

seguranc;a publica do Estado, partindo do pressuposto de que urn policial militar que 

desenvolve suas capacidades ffsicas par meio de exercfcios ffsicos determinados 

possui maior capacidade para se motivar, e conseqOentemente de apresentar urn 

servic;o mais qualificado. 

Para tanto, seguem abaixo algumas possibilidades e considerac;oes para 

implementac;ao e melhoria do condicionamento ffsico na Polfcia militar do Parana. 

5.1 QUEBRA DO PARADIGMA CONDICIONAMENTO FiSICO X AUMENTO DAS 
ESCALAS 

Como primeira alternativa para a soluc;ao do problema aparece a quebra do 

paradigma de que as implantac;oes de programas de treinamento signifiquem 

necessariamente em aumento de escalas. lnfelizmente, o presente estudo constatou 

que a maioria dos policiais sao favoravel a programas de condicionamento ffsico 

acompanhado com fins de obtenc;ao de saude, qualidade de vida e aumento da 

auto-estima, porem os policiais que responderam serem contrarios aos programas 

de condicionamento ffsico justificaram afirmando que qualquer programa dessa 

especie implicaria em urn aumento de escala, pais "com certeza" seria aplicado em 

suas folgas. Porem, tal fato deve ser desmistificado, pais, como vista na Polfcia 

Militar de Sao Paulo, existe a possibilidade de estipulac;ao de programas de 

condicionamento ffsico individual, em que o policial militar parte de urn diagn6stico 

obtido par intermedio da aplicac;ao de urn Teste de Aptidao Ffsica, e recebe 

orientac;ao de qual treinamento deve seguir, podendo praticar individualmente ou em 

grupo, independentemente de horarios pre-estabelecidos. 
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5.2 ESTABELECIMENTO DE HORARIOS ESPECiFICOS PARA INSTRUQAO. 

Outra alternativa parte do pressuposto de que os policiais nao se sentem 

motivados a praticar atividades fisicas por nao concordarem com diminui<;ao do 

horc~rio de folga ou descanso. Desta forma, a Corpora<;ao deveria buscar 

mecanismos de incluir horarios especificos para instru<;ao, dentre elas o 

condicionamento fisico. Nesse sentido, o condicionamento fisico tern duas 

finalidades, sen do a primeira ·de preparar o profissional fisicamente para o 

desempenho de suas fun<;oes, desenvolvendo pela da pratica de atividade fisica as 

qualidades de for<;a, potencia muscular, e fortalecimento de estruturas 6sseas, e por 

outro lado desenvolver o espirito de corpo e camaradagem que a pratica de 

atividade fisica em conjunto possibilita, em face da necessidade do grupo em veneer 

os desafios estabelecidos pela necessidade da melhoria fisica e mental. 

lnfelizmente, sabe-se que tal alternativa esbarra primeiramente na justificativa 

da falta de efetivo, o que e uma constata<;ao fatica, no entanto, e necessaria refletir 

sabre o que vern ser pior, urn grupo de poucos policiais trabalhando motivado e 

produzindo praticamente com sua capacidade maxima, ou urn numero maior de 

homens mal preparados doentes e desmotivados? Tem-se por consenso na PMPR 

o que importa e a existencia de policiais proativos, o que de pronto ja responde a tal 

questionamento. 

5.3 AMPLIAQAO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAQAO FiSICA 

Outra forma pensada para a solu<;ao do problema e a amplia<;ao do quadro de 

profissionais de Educa<;ao fisica. Atualmente a PMPR desenvolve Cursos na area 

tanto para Oficiais quanta para as Pra<;as, mas infelizmente, a frequencia com que 

sao realizados ainda e baixa, sendo que ainda seria necessaria que tal curso fosse 

por "indica<;ao", sendo canalizado para os policiais que realmente tern aptidao para 

trabalhar com o condicionamento fisico e a pratica desportiva. Outro fator a ser 

considerado seria o fato de que a indica<;ao deveria ser de names apontados pelas 

OPMs, com a garantia de que ao termino do Curso o policial pudesse retornar para o 

seu Batalhao a fim de aplicar o conhecimento apreendido. Tal forma possibilitaria a 

forma<;ao dos profissionais de forma gradual, abrangendo os Batalhoes conforme a 

possibilidade de vagas e recursos para o desenvolvimento dos cursos ate atingir a 

totalidade de Batalhoes com profissionais qualificados para atuarem na area. 
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5.4 CONVENCIOS COM UNIVERSIDADES 

Surge ainda como alternativa, a possibilidade de convenios com 

Universidades, que poderiam aplicar seus alunos como estagiarios na area de 

Educa<;ao Ffsica. A viabilidade de tal proposta se encontra no fato que na maioria 

das cidades sede dos Batalhoes e Companhias lndependente, existe tambem 

Universidades, que por sua vez, geralmente comportam o Curso de Educa<;ao Ffsica 

em que os alunos necessitam da pratica dos estagios para conclusao de seus 

cursos. A vantagem dos convenios se da pela disponibilidade de pessoal com 

conhecimentos atualizados dos avan<;os da area, e sempre ocorre sabre a 

supervisao dos professores que na maioria dos casas sao Mestres e Doutores na 

area, como potencial de desenvolverem programas de condicionamento adequados 

a individualidade do policial bern como ao tempo disponfvel para a pratica dos 

exercfcios. 
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6 CONCLUSAO 

0 presente trabalho teve como objetivo investigar os fatores motivacionais 

advindos da pratica de atividades ffsicas regulares, demonstrando os ganhos 

operacionais possfveis em indivfduos motivados em face do controle do estresse e 

aumento da auto-estima. 

Por meio do presente estudo buscou-se ainda estabelecer uma rela<;ao entre 

a atividade ffsica regular e o aumento da qualidade de vida do policial-militar, alem 

de identificar os ganhos operacionais advindos de policiais militares fisicamente 

ativos, e finalmente demonstrar a diferen<;a da produtividade operacional inerente a 

indivfduos fisicamente ativos em rela<;ao aqueles com baixa ou nenhuma atividade 

ffsica. 

A presente monografia teve seu desenvolvimento por meio de pesquisa 

bibliografica, pela qual se buscou estabelecer uma base para o trabalho. No 

referencial te6rico, primeiramente, buscou-se identificar e apontar os fatores 

relacionados a diminui<;ao ou mesmo a falta de atividade ffsica por parte dos 

policiais militares do Estado do Parana, sendo que foram abordados assuntos 

relacionados as escalas de servi<;o, a idade avan<;ada da tropa, a falta de cultura da 

pratica de atividades fisicas, entre outras. Foi abordado ainda o fator motivacional 

relacionado aos exercicios fisicos, com seus aspectos psicol6gicos e fisiol6gicos, 

sendo possivel verificar a necessidade de se obter uma melhor qualidade de vida 

para dar suporte na atividade-fim, na busca de urn melhor rendimento no servi<;o 

bern como na vida pessoal dos policiais militares. Objetivando identificar a a<;ao dos 

treinamentos ffsicos no dia-a-dia do policial militar, objetivando urn aumento de sua 

auto-estima, e conseqi.ientemente urn reflexo positivo em seu desempenho 

profissional, e, finalmente, ainda com base no referencial te6rico, foi estabelecido urn 

paralelo buscando a diferencia<;ao entre os policiais fisicamente ativos em rela<;ao 

aqueles que nao desempenham atividades ffsicas, ou que desempenham em niveis 

nao apropriados. 

Foram referenciados os resultados das pesquisas realizadas em outras 

Policias Militares do Brasil, em especial as Policias Militares com maior 

expressividade e representa<;ao no cenario nacional, iniciando pelos Estados do Sui 

do pais, ou seja, Santa Catarina e Brigada Militar, que possuem caracteristicas bern 
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pr6ximas da Policia Militar do Parana, passando aos Estados do Sudeste que 

apresentam uma estrutura grande e desenvolvida, principalmente os Estados de 

Sao Paulo e Minas Gerais. 

Foi realizada ainda uma pesquisa junto ao Banco de Dados de Produtividade 

do Sexto Batalhao de Policia Militar do Parana, sediado em Cascavel, sendo que foi 

possfvel identificar os policiais que mais realizam prisoes nesse Batalhao, com o 

intuito de estabelecer urn elo entre o desempenho profissional e a pratica de 

atividade ffsica. 

Utilizando-se de urn questionario com questoes abertas e fechadas foi 

realizada a coleta de dados junto ao publico alvo, com o objetivo de caracterizar a 

importancia do estudo e colher opinioes daqueles que lidam com a seguranc;a 

publica em nosso Estado. 

Lanc;ando-se mao das informac;oes coletadas e estudadas, foram propostas 

medidas para soluc;ao do problema, indicando alternativas possfveis para uma maior 

motivac;ao dos policiais militares em relac;ao a pratica de atividades ffsicas, na busca 

de melhor qualidade de vida da nossa tropa, objetivando urn aumento na 

produtividade de cada miliciano, favorecendo nao s6 o publico interne, mas 

principalmente a comunidade paranaense que podera contar em ultima analise com 

urn profissional mais motivado e qualificado. 

Enfim, o trabalho possibilitou concluir que a atividade ffsica e o 

condicionamento ffsico na Policia Militar do Parana e algo desejado, mas 

infelizmente nao aparecem como prioridades de objetivos, uma vez que nao existe 

horario especffico para a pratica do condicionamento ffsico, e a tropa, de urn modo 

geral, e a favor da criac;ao de programas dessa especie, mas sao extremamente 

resistentes, em qualquer proposta que possa onerar seus horarios de folga ou 

descanso. 

Desta forma, conclui-se que uma das medidas que poderia minimizar o 

quadro atual, seria algo semelhante ao que acontece na PMSP, que contempla uma 

normatizac;ao do condicionamento ffsico a distancia, em que primeiramente o policial 

passaria por uma avaliac;ao medica, e em seguida seria submetido a urn TAF, para 

verificar o seu grau de condicionamento ffsico. Partindo do resultado desse teste, o 

profissional de educac;ao ffsica que poderia ser urn policial militar formado, ou na 

ausencia desse urn profissional destinado por convenio, prescreveria o treinamento 

a fim de melhorar o condicionamento geral e a saude dos policiais da PMPR. 
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Urn Policial militar doente seja ffsica ou psicologicamente, nao produz o que 

poderia, alem de gerar custos extras ao Estado, uma vez que ja nao possui 

condic;oes ffsicas para o desempenho de suas func;Oes, assim, para urn efetivo 

aumento de produtividade do policial militar, deve-se trabalhar em varias frentes, 

sendo impreterivelmente o condicionamento ffsico urn ponto de partida, para 

obtenc;ao urn profissional mais motivado, e com baixa incidencia de patologias e 

conseqOentemente mais produtivo, por meio do desenvolvimento urn treinamento 

fisico em horario especifico, com orientac;ao de qualidade e local adequado, 

buscando desta forma manter o policial militar em boas condic;oes fisicas e mentais. 
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UFPR 

APENDICE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS COM 

ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE 
DA SEGURANCA PUBLICA 

QUESTIONARIO 

Caro policial militar, 

75 

Esse questionario faz parte do trabalho final do Curso de Aperfei<;oamento 

de Oficiais da Academia Policia Militar do Guatupe, cujo tema e "A PRATICA DE 

ATIVIDADE FiSICA COMO FATOR MOTIVACIONAL PARA 0 AUMENTO DA 

PRODUTIVIDADE DO POLICIAL MILITAR NO SERVICO OPERACIONAL". 

A escolha deste tema deve-se a observa<;ao de que nao existe na Corpora<;ao 

um programa de treinamento fisico e nem mesmo um acompanhamento da condi<;ao 

fisica do policial militar no dia-a-dia dos seus Batalhoes. 

Sua participa<;ao, considerando sua experiencia vivida, e muito importante 

para caracterizar as consequencias dessa situa<;ao para as atividades operacionais 

da corpora<;ao e contribuir para a defini<;ao de medidas saneadoras para futuros 

casas semelhantes. 

Nao e necessaria identificar-se. 

Obrigado. 

Cap. Sergio Almir Teixeira 

Aluno do CAO 

1. Qual a atividade que desempenha como Policial Militar? 

a. ( ) Administrativa 

b. ( ) Operacional de radiopatrulha 

c. ( ) Grupo Tatico 

d. ( ) Guard a e Escoltas 

e. ( ) Transito 
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2. Com que freqOencia costuma praticar atividades fisicas 

a. ( ) Todos os dias 

b. ( ) duas ou mais vezes por semana 

c. ( ) Uma vez por semana 

d. ( ) Nao pratico atividades fisicas 

3. Em relagao a pratica de atividade fisica como desenvolve suas atividades: 

a. ( ) Em grupo 

b. ( ) lndividualmente 

c. ( ) Em academia 

d. ( ) Nao pratico atividades fisicas 

4. Em relagao a atividade fisica - acredita que sua pratica constante possa servir 

como fator motivacional para o servigo? 

a. ( ) sim 

b. ( ) nao 

c. ( ) nao tenho opiniao formada 

5. Na sua Unidade ou Sub-Unidade, os policiais possuem urn horario especifico 

para a pratica de atividades fisicas? 

a. ( ) sim 

b. ( ) nao 

6. Voce gostaria que em sua Unidade tivesse horario especifico destinado a 
pratica de atividade fisica? 

a. ( ) sim 

b. ( ) nao 

c. ( ) nao tenho opiniao formada 

7. Em relagao a sua altura, o seu peso e: 
a.( ) Ideal 

b. ( ) Acima do Ideal (sintomas de obesidade) 

c. ( ) Abaixo do ideal (sintomas de anorexia) 
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8. Desde que ingressou na carreira Policial Militar, ja recebeu alguma vez 
informac;oes ou instruc;ao sabre os beneficios da pratica de atividades fisicas 
regulares? 

a. ( ) sim 

b. ( ) nao 

c. ( ) nao me recorda 

9. Em relac;ao a sua saude ja apresentou quadro clfnico de Obesidade, 
sobrepeso, colesterol, pressao alta, ou triglicerfdeos? 

a. ( ) nao 

b. ( ) sim 

c. ( ) Nunca fiz avaliac;ao medica para avaliar tais doenc;as 

Em caso positivo qual o quadro apresentado? 

10. Se a Polfcia Militar apresentasse urn programa de treinamento ffsico e pratica 
de atividade fisica acompanhada voce se sentiria motivado a praticar? 

a. ( ) nao 

b. ( ) sim. 

Porque? 




