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Resumo: Qualidade de vida é a consciência do indivíduo sobre sua própria saúde, e envolve fatores emocionais, 

sociais, psíquicos e biológicos. Uma das profissões que mais trazem efeitos negativos sobre a saúde é a de 

policial militar. Foi realizado um estudo com 106 policiais militares pertencentes ao 1º BM de Ponta Grossa, 

com a utilização de um questionário para dados pessoais e clínicos e realização de exames laboratoriais de 

glicemia em jejum, perfil lipídico e creatinina. Os resultados encontrados estabelecem que a maioria dos 

policiais é homem, casado ou em união estável, com idade média de 44 anos e possui, no mínimo, ensino 

superior completo. Embora a maioria não fizesse uso de medicamentos, a classe mais utilizada foi a dos anti-

hipertensivos, correlacionando-se com a doença mais prevalente nesse grupo, a hipertensão arterial. Foram 

observados valores não referenciais para 62,3 e 23,6% das análises de colesterol e glicose, respectivamente. O 

LDL colesterol apresentou valores aumentados em 51,8% da população em estudo e o HDL colesterol mostrou-

se diminuído em 20,7% dos casos. As alterações no perfil lipídico trazem risco direto no desenvolvimento de 

aterosclerose, com incidência de doenças cardiovasculares.  

Palavras-chave: Assistência à saúde. Avaliação laboratorial. Qualidade de vida. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos policiais do 1° Batalhão PM de 

Ponta Grossa, Paraná. 1ª Edição 

PÚBLICO-ALVO  

Policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Militar de Ponta Grossa (1ºBPM-PG). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 As atividades foram desenvolvidas no 1ºBPM-PG, situado à Rua Prof. Cardoso Fontes, 

985- Ronda, 84050-550 Ponta Grossa-PR, e no Laboratório Universitário de Análises Clínicas, 

situado na Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 – Uvaranas – CEP 84.030-900, Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

Uma das profissões que exige um ritmo de vida intenso, impossibilitando, na maioria 

das vezes, o autocuidado, é a dos policiais militares (GONÇALVES, VEIGA, RODRIGUES, 

2012). Constituem um grupo populacional distinto da população em geral, pelo fato de 

lidarem constantemente com a violência e a criminalidade, o que desencadeia quadros graves 

de estresse (COSTA et al., 2007). Além disso, estão expostos a fatores que afetam 

negativamente a saúde cardiovascular, comuns à população geral, como inatividade física, 

dislipidemias, tabagismo, etilismo, excesso de peso e obesidade abdominal (JESUS; MOTA; 

JESUS, 2014). 

Neste cenário, surgem as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como um 

problema global de saúde e perda de qualidade de vida, limitação e incapacidade, causando 

importante impacto social. Em 2009, as DCNT responderam por 72,4% do total de óbitos no 

Brasil. As doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias crônicas e diabetes 

responderam por 80,7% dos óbitos por doenças crônicas (SCHMIDT et.al.,2011). 
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OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar o estado de saúde dos policiais 

militares do 1ºBPM-PG.  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado no 

Município de Ponta Grossa durante o ano de 2019. Foram coletados os dados de 106 policiais 

militares pertencentes ao 1º BPM-PG que aceitaram participar do estudo e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa. Os dados foram analisados por estatística 

descritiva e representados usando o Programa Microsoft Office Excel.  

Para a coleta de dados pessoais e clínicos, foi utilizado um questionário para 

caracterização dos policiais e a coleta das variáveis do estudo, após a leitura e assinatura do 

Termo de Consentimento. A coleta de sangue por punção venosa foi realizada no Laboratório 

Universitário de Análises Clínicas da UEPG, com jejum prévio de 10 a 12 horas. O soro 

obtido foi utilizado para a dosagem de glicose, creatinina, colesterol total, HDL colesterol, 

LDL colesterol e triglicerídeos séricos. Cada componente foi dosado seguindo metodologia 

padrão em equipamento de automação CT 300i da WIENER (Wiener Lab. Group®).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados pessoais e clínicos dos policiais estão presentes na tabela 1. Observa-se 

que o policial médio do 1ºBPM-PG é homem, por volta de 40 anos, nascido em Ponta grossa 

e de origem portuguesa, mista e italiana. Sendo a maioria casado ou vivendo em união 

estável. Em relação à escolaridade, a maioria possui ao menos ensino superior completo. 

Sobre a jornada de trabalho, observou-se que a maioria trabalha na escala de 24/48 horas ou 

somente no período diurno. Sobre a utilização de medicamentos de uso crônico, 69,81% 

afirmou não utilizar medicamento para tratamento específico. Dentre os que administram 

medicamentos continuamente, as classes mais observadas foram anti-hipertensivos, 

hipocolesterolemiantes, antidepressivos, ansiolíticos e indutores de sono. 
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Tabela 1. Dados pessoais dos policiais do 1º Batalhão da PM de Ponta Grossa 

Fonte: Própria 

A maioria dos policiais (83%) afirmou possuir pelo menos um antecedente familiar 

de doença crônica. Houve um predomínio de doenças como hipertensão (36,79%), diabetes 

(35,85%) e acidente vascular cerebral (23,58%). Em relação os antecedentes pessoais de 

doença crônica, 17% afirmou possuir hipertensão arterial sistêmica. O valor encontrado em 

nosso estudo é semelhante ao observado por Bezerra e colaboradores (BEZERRA et al, 2015), 

onde houve prevalência de 31,3 milhões de pessoas diagnosticadas com hipertensão arterial 

(21,4% da população adulta). Tais resultados se devem, provavelmente, a situações de 

desgaste físico e psicológico a que os policiais militares são submetidos diariamente, e que 

possuem relação direta com o surgimento de doenças cardiovasculares (ALONSO et al., 

2014). Outro fator a ser considerado, é a faixa etária da população em nosso estudo. 

Os dados dos exames laboratoriais estão presentes na tabela 2. Os valores de 

referência utilizados baseiam-se nas Diretrizes Brasileiras de Diabetes (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2019) e nas Diretrizes Brasileiras de Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose (FALUDI et al., 2017). 
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Tabela 2. Exames laboratoriais realizados 

Fonte: própria 

A utilização da glicemia de jejum é decisiva para diagnóstico e controle de diabetes, 

bem como para a classificação de pré-diabetes. Aproximadamente 25% dos indivíduos com 

pré-diabetes desenvolverão Diabetes Mellitus 2 em três a cinco anos e a hiperglicemia, na 

ausência de DM, também foi associada ao aumento no risco de DCV. Assim, intervenções em 

pacientes com pré-diabetes são importantes na prevenção primária do DM2 e de suas 

complicações crônicas (SOUZA et.al., 2012). 

A maioria dos exames para colesterol total encontra-se acima do referencial, sendo 

que cerca de 12,0% destes, apresentaram valores acima de 240.0mg/dL, indicando alto risco 

de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Valores de HDL-colesterol abaixo de 40 

mg/dL também representam aumento do risco cardiovascular e foram observados em 20,76% 

das amostras. Para o LDL-colesterol foram observados valores desejáveis, limítrofes e 

aumentados em 48,2; 24,5 e 24,5%, respectivamente. Três amostras (2,8%) não tiveram seu 

valor calculado por apresentarem valores de triglicerídeos acima de 400 mg/dL. Os 

triglicerídeos apresentaram valores referenciais para maioria das amostras analisadas. 

Os valores encontrados no perfil lipídico contrastam com o número de policiais que 

relatou possuir dislipidemia e com o número de relatos de uso de hipolipemiantes. As 

alterações laboratoriais encontradas apresentam correlação positiva com o desenvolvimento 

de doença aterosclerótica, ligada ao aumento da concentração de colesterol total, com relação 

direta com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (FALUDI, et al., 2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho possibilitou a visualização do estado de saúde dos policiais militares 

pertencentes ao 1º Batalhão da Polícia Militar de Ponta Grossa. Os laudos dos exames 

laboratoriais foram repassados ao médico do batalhão. Houve discrepância no perfil lipídico e 

no diagnóstico prévio de dislipidemia, com necessidade de diagnóstico nos casos necessários 

e tratamento adequado. Nos pacientes que apresentaram glicemia em jejum em níveis 

limítrofes, é fundamental fazer a pesquisa adequada, a fim de realizar o diagnóstico precoce 

de DM, evitando o surgimento de complicações.  
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