
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

APTIDÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA RELACIONADA À SAÚDE DE 

POLICIAIS MILITARES DA CIDADE DE NATAL 

 

 

 

 

 

 

Antenor Neves de Oliveira Júnior 

 

 

 

 

Natal 

2013 

 



 
 

 

 

ANTENOR NEVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 

 

 

APTIDÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA RELACIONADA À SAÚDE DE 

POLICIAIS MILITARES DA CIDADE DE NATAL 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Dr. João Carlos Alchieri 

 

 

 

 

 

 

Natal/ RN 

2013 

 

Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte como requisito 
do título de Mestre em Ciências 
da Saúde. 



 
 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

    

 

 

 

 

 

 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 

O48e 

                 Oliveira Júnior, Antenor Neves de. 

Aptidão física e psicológica relacionadas à saúde de policiais 
militares da cidade de Natal. – Natal, 2013. 

60 f. 

Orientador: Prof. Dr. João Carlos Alchieri. 
. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde. Centro de Ciências da Saúde. Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 

1. Saúde do policial - Dissertação. 2. Risco social – 
Dissertação. 3. Segurança – Dissertação.   I. Alchieri, João 
Carlos. II. Título.  

RN-UF/BS-CCS                                     CDU:331.442:159.9(813.2)(043.3) 



 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: 

Profª Drª Ivonete Batista de Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 

 



 
 

ANTENOR NEVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 

 

 

APTIDÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA RELACIONADA À SAÚDE DE 

POLICIAIS MILITARES DA CIDADE DE NATAL 

 

 

Aprovada em: ____/ ____/ ____ 

 

Presidente da Banca: Prof. Dr. João Carlos Alchieri 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. João Carlos Alchieri 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte) 

 

_____________________________________________ 

Profª Drª Maria Irany Knackfuss 

(Universidade do Estadual do Rio Grande do Norte) 

 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Moreira Silva Dantas 

 (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) 

 

iv 

 



 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

Aos meus pais, Antenor Neves e Nair Andrade (in memoriam), aos quais devo 

o meu existir e o constante incentivo ao conhecimento. 

Pelo exemplo de vida me mostraram o caminho do amor, da simplicidade, da 

honestidade, da fé, da perseverança e da paz. 

A minha esposa Lucien e às minhas filhas Larissa, Luanda e Laila, e minha 

neta Luany, que são os amores da minha vida, pelo estímulo e apoio durante a 

trajetória deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A DEUS que me conduziu com sua luz para pensar, sentir e sonhar a 

conclusão deste desafio na minha vida;  

Aos integrantes do BOPE que foram fundamentais para esta pesquisa; 

Ao Ten Cel QOPM Marcos Vinicius, comandante do BOPE, pelo apoio 

incondicional;  

Ao meu orientador, João Carlos Alchieri(Tchê), pela paciência e orientações 

que me incentivaram a concluir este desafio na minha carreira profissional;  

A Profª. Drª. Maria Irany Knackfuss grande mestre e educadora que me 

incentivou na realização deste sonho de vida; 

Ao Prof. Dr. Paulo Moreira Silva Dantas, pela colaboração e orientações 

fundamentais na execução da pesquisa; 

Aos Departamentos de Psicologia e Educação Física da UFRN que cederam 

seus alunos para participar na aplicação dos testes e 

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização desta 

pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



 
 

 

 

 

RESUMO 

 

A complexidade do trabalho do policial militar, os riscos inerentes a profissão e as 
condições de saúde são questões que precisam ser investigadas na nossa sociedade. 
Diante da inexistência de estudos que abordem os aspectos psicológicos e físicos 
desses profissionais, tornou-se necessário e relevante esta investigação para a área 
de segurança pública num contexto multidisciplinar. O estudo objetivou verificar as 
características da aptidão física e psicológica relacionada à saúde de policiais militares 
do Batalhão de Atividades Policiais Especiais (BOPE), da Polícia Militar do Rio Grande 
do Norte. A amostra selecionada de forma aleatória foi composta de 64 militares de 
diferentes graduações, do sexo masculino com idade média de 26,2±2,6 anos. Foram 
utilizados como instrumentos de medida o Questionário de Saúde Geral de Goldberg 
para avaliar a saúde geral; uma balança digital da marca Techline®,  e estadiômetro 
portátil da marca Sanny® para avaliar a massa corporal e  a estatura; fita 
antropométrica metálica Sanny® para avaliar a perimetria (circunferência do braço 
contraído, circunferência da panturrilha); paquímetro Sanny® para avaliar os diâmetros 
ósseos (bi-epicondilar umeral e bi-epicodilar femural); adipômetro Harpender® para 
avaliar a espessura das dobras cutâneas; dinamômetro manual Jamar para  avaliar a 
força de preensão manual; flexímetro Sanny®, fotocélulas CEFISE modelo Speed Test 
Fit  e o YoYo Intermitent Recovery Test para avaliar o desempenho físico ( 
flexibilidade, agilidade, velocidade e endurance anaeróbica). Os participantes 
apresentaram valores elevados para risco de distúrbio ou mesmo a presença de 
distúrbio, no que se refere à saúde geral; o grupo estudado é classificado como meso-
endomorfico, predominando características de endurance aeróbico e anaeróbico e 
força que foram relacionadas com os aspectos psicológicos. O perfil somatotípico 
meso-endomorfo parece interferir nos elevados riscos de distúrbios psicológicos 
advindos da atividade laboral exigida, apesar dos mesmos apresentarem um bom 
desempenho físico. 
 
Palavras Chave: Saúde do policial, risco social, segurança. 
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1. INTRODUÇÃO                                                                      

O profissional de segurança pública, ao lidar de perto com as inúmeras 

vicissitudes sociais – dentre elas, a violência urbana – sofre os efeitos gerados 

pela tensão inerente na resolução dos conflitos. Aliado a esse problema de 

tensão, o Estado não lhe propicia mecanismos mais eficientes que lhe auxiliem 

na preservação da saúde física e mental, como uma boa alimentação quando 

de serviço, acompanhamento médico e psicológico periódico permanente, 

programa de exercício físico regular, voltado para o tipo de atividade que lhe é 

inerente, atividades esportivas e de lazer programadas para motivar o espírito 

de corpo e um período de repouso adequado, fatores estes que podem diminuir 

significativamente o estresse e melhorar o desempenho no exercício da sua 

missão, dentre outros (1,2,3). A Polícia militar é o segmento do poder público 

mais visível e expressa a manifestação presente do Estado perante a 

população, socorrendo-a a qualquer hora nas emergências e nos momentos de 

dificuldades. No entanto, o mau gerenciamento dos recursos públicos ao longo 

dos anos pelas administrações reduziu o grau de eficiência do poder público, 

não conseguindo acompanhar as transformações rápidas da sociedade 

contemporânea, provocando por vezes o sucateamento de setores essenciais 

de atendimento ao público. 

É imprescindível compreender o quanto a segurança pública se constitui 

em uma área que traz o peso das funções mais duras, especialmente em um 

país marcado pelo agravamento das questões sociais em suas múltiplas 

expressões. Dessa forma, pode-se afirmar que essa área de atuação se 

caracteriza hoje como uma das áreas mais suscetíveis e vulneráveis de 

produção de sofrimento psíquico, à medida em que exige dos trabalhadores a 

imprevisibilidade de um cotidiano de tensão, perigo e risco de vida (4).  

À Polícia Militar/RN, Força Auxiliar e reserva do Exército, cabe com 

exclusividade o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, 

atuando de maneira preventiva e repressiva, contando atualmente com mais de 
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9.000 integrantes desempenhando atividades administrativas (meio) e de 

policiamento ostensivo (fim). E para cumprir a sua missão fim, a instituição 

trabalha com áreas especializadas, utilizando-se de vários processos de 

policiamento, como por exemplo a pé, motorizado, montado (cavalo, moto e 

bicicleta), aéreo e outros (5,6,7,8).  

Dessa teia de unidades especializadas que alavanca a missão fim da 

instituição, reportamo-nos ao Batalhão de Operações Policiais Especiais  

(BOPE) por sua missão mais arrojada atuando exatamente em situações de alto 

risco, aquela que foge da capacidade operacional das unidades de primeiro 

atendimento e a que tem um grau de especialização diferenciado das demais, 

atuando, por exemplo em sequestro, incursões em locais de alta marginalidade, 

assaltos a banco, resgate em locais de difícil acesso (9).  

Os Policiais que integram essa unidade especializada possuem o curso 

de operações especiais, pois utilizam equipamentos, mecanismos de transportes 

e armamento específico e estão aptos a atuar em ocorrências de alto risco e nas 

diferentes condições de combate ao crime. Por ser uma unidade caracterizada 

pelo seu alto grau de especialização, é considerada a unidade de elite da Polícia 

Militar em virtude da sua formação e atuação nas áreas de inteligência, tiro de 

combate, utilização de explosivos, técnicas básicas de rapel, combate urbano e 

rural, defesa pessoal e técnicas de entrada em grupo com resgate de reféns 

(10,11).  

A avaliação da aptidão física por sua vez acontece durante a fase de 

concurso público para ingresso na Corporação, no período de formação, nos 

cursos de capacitação em área específica e para ascensão profissional. Não 

havendo um acompanhamento periódico tão importante para a instituição, 

mesmo existindo no seu quadro instrutor ou profissional de educação física. A 

educação física militar só é praticada regularmente como programa de 

condicionamento físico nos cursos de formação promovidos pela Academia de 

Formação de Oficiais (APM) ou no Centro de Formação de Praças (CFAPM), no 

BOPE e eventualmente em outras unidades do interior do Estado.  
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Observamos que o treinamento físico militar na instituição começou o seu 

declínio a partir do crescimento populacional, quando a sociedade passou a 

exigir mais presença da policia militar na rua e a corporação caminhou a passos 

curtos com este aumento populacional, não implementando uma política de 

recursos humanos mais eficaz para atender a sociedade sem esquecer-se do 

preparo físico, psicológico e técnico dos seus integrantes. Acreditamos que o 

equilíbrio físico e mental pode garantir a atuação adequada do policial militar 

diante das complexas situações com que se depara em seu dia-a-dia. 

Considerando que a manutenção de um bom nível de condicionamento físico 

requer prática contínua, é indispensável incutir a mentalidade desse treinamento 

na tropa, inclusive após o período de formação, como acontece no Batalhão de 

Operações Especiais.  

Existem estudos no Brasil com policiais onde são abordados aspectos 

sócio-ocupacionais, condições de trabalho e saúde (4,12); inadequadas 

condições de infra-estrutura e organizacional, baixo nível de atividade física e 

elevada frequência de queixas de saúde(13); a excessiva carga de trabalho 

combinada às precárias condições laborais sendo fatores significativos de 

pressão e desgaste físico e mental entre policias(14); avaliação do nível de 

atividade física, a percepção do estresse, e o consumo de álcool e fumo em 

policiais militares de João Pessoa–Brasil(15); investigação sobre aptidão física 

relacionando-a com indicadores de capacidade de trabalho e qualidade de vida 

em policiais bombeiros da cidade de Florianópolis(16); análise da aptidão física 

de policiais militares do Estado de Santa Catarina(17); as Condições de saúde 

de trabalho e modos de vida de policiais militares: estudo de caso na cidade do 

Recife-PE(18); outro estudo fez uma análise ergonômica do colete à prova de 

bala utilizado na atividade policial (19);treinamento físico e aptidão física de 

policiais federais(20); abordagem sobre o sistema de avaliação para a promoção 

e gestão do estilo de vida saudável e aptidão física relacionadas à saúde de 

policiais militares(21). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A violência é um problema grave da sociedade que vive em centros 

urbanos, abrange toda e qualquer ação que atinge as leis, a ordem pública e as 

pessoas. O policial militar ao se deparar constantemente com essa violência 

precisa ter um bom condicionamento físico e preparo psicológico para enfrentar 

os riscos inerentes a sua profissão. O candidato para ingressar na Polícia Militar 

deve se submeter a uma avaliação física e psicológica, que é exigida no 

concurso público. É importante ressaltar que não existe na corporação avaliação 

psicológica periódica para detectar ou minimizar os problemas decorrentes da 

prática profissional.  Aliada a esta realidade a falta de psicólogo nos quadro de 

saúde da instituição agrava cada vez mais este processo avaliativo e de  

acompanhamento periódico tão importante e fundamental para a atuação do 

militar nas diversas situações.  

A sociedade exige e necessita de policiais competentes e bem 

preparados, comprometidos com os ideários da organização a que pertencem, 

esses profissionais precisam, também, ser acompanhados e melhor avaliados 

no seu modo de vida e nas suas condições de saúde. É importante dizer que 

atualmente a PMRN conta apenas com um psiquiatra no quadro de saúde para 

o atendimento de mais de 9.000 integrantes, isto sem incluir pessoal da reserva 

(aposentado), dependentes e pensionistas. A avaliação psicológica acontece 

apenas na fase de seleção do concurso público para ingresso na corporação, 

interrompendo-se a partir daí o acompanhamento nessa área por não dispor de 

profissional no quadro de saúde. 

Percebemos que no decorrer dos anos a corporação deixou em segundo 

plano a execução dos programas de atividade física anual preparado para seus 

integrantes. Entretanto, o BOPE, pela exigência da sua missão, mantém um 

programa de atividade física regular. Fato que nos motivou a escolha dessa 

unidade como objeto de estudo.   
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O estudo se mostra oportuno à sociedade à medida em que evidencia a 

realidade do policial militar do BOPE que vivencia os problemas decorrentes da 

criminalidade crescente, porém é notório que a assistência à saúde e a 

segurança desses profissionais necessitam do acompanhamento de uma equipe 

multiprofissional para atender as demandas. As investigações que tem como 

temática a segurança pública muitas vezes se restringem aos aspectos técnicos, 

ficando os agravos à saúde em um segundo plano. 

Diante da inexistência de estudos que abordem os aspectos psicológicos 

e físicos desses profissionais, tornou-se necessário e importante esta 

investigação para a área de segurança pública. Assim, temos alguns 

questionamentos:  

 Qual o nível de aptidão física relacionada à saúde dos militares que 

exercem suas funções no BOPE? 

 Quais as características psicológicas dos policiais que atuam na tropa de 

elite da Polícia Militar do RN?  

 Será que o programa de atividades físicas do BOPE está adequado à 

missão exercida? 

 

Espera-se com esta dissertação apresentar dados e análises ao comando 

da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e assim contribuir com a instituição na 

implementação de ações e programas que possam melhorar os serviços 

prestados à população. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

Relacionar a aptidão física e os aspectos psicológicos dos militares dessa 

unidade especializada. 

Objetivos específicos: 

 Avaliar a aptidão física (capacidade cardiorrespiratória, resistência e força 

muscular, flexibilidade e composição corporal) relacionada à saúde em 

policiais militares do BOPE; 

 

 Identificar as características psicológicas dos integrantes do BOPE e o 

possível comprometimento psicológico no exercício de suas funções e 

 
 Verificar as características da aptidão física e psicológica relacionada à 

saúde de policiais militares do Batalhão de Atividades Policiais Especiais 

(BOPE) da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. 
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4. MÉTODO 

 

Características da pesquisa 

 

Pesquisa descritiva correlacional - É o tipo de pesquisa que procura 

explorar relações que possam existir entre variáveis, exceto a relação de causa-

efeito. O estudo das relações entre variáveis é descritivo porque não há a 

manipulação de variáveis, sendo a predição o tipo de relação mais 

frequentemente estabelecida (22). 

Local do Estudo 

 

 A pesquisa foi realizada nas instalações do Batalhão de Operações 

Especiais da cidade de Natal/RN, situado na Avenida Dr João Medeiros Filho, nº 

1000, Igapó, CEP: 59.108-550.     

 

Amostra 

 

 O universo da pesquisa foi constituído por policiais militares lotados no 

Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da PMRN, com efetivo de 180 

integrantes. A amostra foi selecionada de forma aleatória e constitui-se de 64 

indivíduos de diferentes graduações, do sexo masculino com idade média de 

26,2 ± 2,6 anos, totalizando 33,55% da população. 

 

 

Critérios de Inclusão – 

 

 Estar desempenhando suas funções no BOPE; 

 Ausência de impedimentos osteo-mio-articulares no momento das 

avaliações e 
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Critérios de Exclusão –  

 

 Desempenhar atividades administrativas; 

 Estar afastado de suas funções por licença médica ou licença especial; 

 Estar afastado à disposição de outros órgãos e 

 Estar respondendo a qualquer processo administrativo 

 

Instrumentos de Coleta de Dados 

Os protocolos utilizados estavam de acordo com os critérios de 

autenticidade científica (validade, confiança e objetividade). Os instrumentos 

utilizados para coletar os dados são validados ou de ampla utilização em 

pesquisas referentes ao tema. 

A coleta de dados aconteceu em dois momentos, a saber: inicialmente foi 

administrado o Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG) em 

procedimento coletivo, seguindo-se as medidas antropométricas (massa 

corporal, estatura, dobras cutâneas, perimetria e diâmetros ósseos referentes ao 

somatotipo) (23). Após, no mesmo turno, foram avaliadas a aptidão física, 

através da força de preensão manual, flexibilidade, agilidade, velocidade e 

endurance anaeróbico. No segundo momento, foi avaliada a endurance 

aeróbica. 

Para a avalição física dos integrantes do BOPE, utilizamos indicadores 

antropométricos por serem apontados como uma excelente ferramenta para 

análise da composição, proporcionalidade e morfologia corporal, bem como 

oferecer diagnóstico precoce de problemas relacionados com a saúde 

cardiovascular, o rendimento em algumas modalidades esportivas e laborais. 

Para medir as qualidades físicas foram utilizados testes que obedecerão aos 

itens de resistência aeróbicas e anaeróbicas, como força, velocidade, agilidade e 

coordenação. 
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Protocolo de Característica Somatotípica 

As medidas de somatótipo serão conseguidas pelo método 

somatotipológico de Heath & Carter, citado no ISAK (24), que permite um estudo 

apurado sobre o tipo físico ideal de cada modalidade esportiva. Esse método é 

um excelente instrumento a se empregar na descoberta de talentos, além de 

permitir uma contínua monitorização da composição corporal no decorrer de 

uma temporada de competição. Segundo Carter e Heath (25), o método possui 

um r=0,98, constituindo-se em um excelente e seguro método, de avaliação. 

Determinação do primeiro componente (endomorfia): 

Dobra cutânea subescapular (SB): a medida será obtida obliquamente 

ao eixo longitudinal, seguindo a orientação dos arcos costais, colhida a dois 

centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula, (instrumento utilizado - 

compasso de Harpender®, com precisão de 0,2cm e escala de 50mm) (23). 

Dobra Cutâneo Tríceps (TR): a dobra será determinada 

paralelamente ao eixo longitudinal do braço, na sua face posterior; o braço 

estará estendido ao longo do corpo; seu ponto exato de reparo será a 

distância média entre a borda súpero-lateral do acrômio e o olecrânio 

(instrumento utilizado - compasso de Harpender®, com precisão de 0,2cm e 

escala de 50mm)  (23). 

Dobra Cutânea Supraespinhal (SE): para mensurar a espessura da 

dobra supraespinhal (SE), o avaliado afastará levemente o braço direito para 

trás. A dobra cutânea será medida no sentido oblíquo, aproximadamente a dois 

centímetros da crista espinhal ântero-superior, na altura da linha axilar anterior 

(instrumento utilizado - compasso de Harpender®, com precisão de 0,2cm e 

escala de 50mm) (23). A partir dos resultados coletados, o primeiro componente 

será calculado através da equação que se encontra mais a frente. 
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Determinação do Segundo Componente (mesomorfia) 

Diâmetros ósseos: obtido através da distância entre duas estruturas de 

um determinado osso localizado transversalmente. Toda medida será efetuada 

do lado direito do corpo (instrumento utilizado - paquímetro Sanny® com 

precisão de 0,1cm) (23). 

Diâmetro bi-epicôndilo umeral (cotovelo): o avaliado estará de pé, o 

cotovelo e o ombro fletidos a 90 graus. O instrumento utilizado foi o paquímetro, 

suas hastes atingindo 45 graus em relação à articulação do cotovelo. O 

avaliador se posicionará a frente do avaliado, delimitando o diâmetro bi- 

epicondilar, com auxílio dos dedos médios, enquanto os indicadores controlarão 

as hastes do paquímetro. 

Diâmetro bi-epicôndilo femural (joelho): o avaliado estará sentado, a 

perna e coxa formando um ângulo de 90 graus, os pés livres. As hastes do 

paquímetro se ajustarão à altura dos epicôndilos em um ângulo de 45 graus, em 

relação à articulação do joelho; os côndilos serão delimitados pelos dedos 

médios, enquanto os indicadores controlarão as hastes do paquímetro. 

A perimetria foi realizada com uma fita antropométrica metálica Sanny® 

nos pontos demarcados, que são pontos de maior circunferência do braço 

contraído e o do ponto de maior circunferência da panturrilha (26).  

Perímetro do braço contraído: o avaliado estará em PO, antebraços em 

posição supinada; passar-se-á a fita por cima do ponto meso-umeral (ponto 

médio entre o acrômio e o olecrânio). 

Perímetro da panturrilha: O avaliado estará em PO, as pernas 

levemente afastadas, a fita colocada no plano horizontal, no ponto do corpo de 

maior massa muscular. 
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Dobra panturrilha medial (PM): o avaliado deverá estar sentado com 

joelho em 90º de flexão, tornozelo em posição anatômica; toma-se a medida da 

dobra no sentido paralelo ao eixo longitudinal do corpo, na altura da maior 

circunferência da perna, destacando-se com o polegar, apoiado no bordo medial 

da tíbia, com a utilização do compasso de Harpender®, com precisão de 0,2cm 

e escala de 50 mm(23). A partir dos resultados coletados, o primeiro 

componente será calculado através da equação que se encontrará mais à frente. 

Estatura: Um estadiômetro portatil Sanny, com precisão em milímetros e 

capacidade até 2,10m, será empregado para a medida da estatura; o avaliado 

estará descalço, os pés unidos, os calcanhares e dorso encostados contra a 

parede vertical do antropômetro, a cabeça orientada para o plano de 

Frankfurt(26). A partir dos resultados coletados será calculado o segundo 

componente através da equação especificada mais à frente. 

Determinação do Terceiro Componente (ectomorfia) 

A massa corporal total foi medida por meio de uma balança digital da 

marca Techline com precisão de 100g e escala de 180 kg. 

Peso Corporal: o avaliado se posicionará de pé, as costas para a escala 

da balança, os pés afastados lateralmente, a plataforma entre os mesmos. Em 

seguida, o avaliado será colocado sobre e no centro da plataforma, ereto, com o 

olhar num ponto fixo à sua frente. Um mínimo de roupa será usado. Registra-se, 

então, o peso do avaliado em quilogramas, incluindo o centigrama mais próximo 

(26). 

  A estrutura será avaliada de acordo com os procedimentos descritos no 

cálculo do segundo componente. A partir dos resultados obtidos, calcula-se o 

terceiro componente através da equação que divide a estatura pela raiz cúbica 

do peso. 
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Categorias do Somatótipo, segundo as Áreas da Somatocarta. 

  Os somatótipos são similares em relação à predominância entre os  

componentes, agrupados nas categorias, denominados de tal modo que reflitam 

essas relações. Categorias dos somatótipos, baseados nas áreas da 

Somatocarta (26). 

 Central – os três componentes são iguais entre si e não diferem em mais 

de uma unidade (menor ou igual a 1) em relação aos outros dois, estando 

em torno de 3 ou 4; 

 Endo-ectomórfico – o endomorfismo é dominante e o ectomorfismo é 

maior que o mesomorfismo; 

 Endomorfismo balanceado – o endomorfismo é dominante e o 

mesomorfismo e o ectomorfismo são iguais (não diferem mais de 0.5); 

 Endo-mesomórfico – o endomorfismo é dominante e o mesomorfismo é 

maior que o ectomorfismo; 

  Endomorfo-mesomorfo – o endomorfismo e o mesomorfismo são iguais 

(não diferem em mais que 0.5) e o ectomorfismo é menor; 

 Meso-endomórfico – o mesomorfismo é dominante e o endomorfismo é 

maior que o ectomorfismo; 

 Mesomorfismo balanceado – o mesomorfismo é dominante e o 

endomorfismo e ectomorfismo são iguais (não diferem mais que 0.5); 

 Meso-ectomórfico – o mesomorfismo é dominante e o ectomorfismo é 

maior que o endomorfismo; 

 Ectomorfo-mesomorfo – o ectomorfismo e mesomorfismo são iguais (não 

diferem e mais de 0.5) e o endomorfismo é menor; 

 Ecto-mesomórfico – ectomorfismo é dominante e o mesomorfismo é maior 

que o endomorfismo; 
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 Ectomorfismo balanceado – o ectomorfismo é dominante e o 

mesomorfismo e endomorfismo são iguais (não diferem mais de 0.5) e 

 Ecto-endomórfico – o ectomorfismo é dominante; e o endomorfismo é 

maior que o mesomorfismo.  

 

As categorias podem se simplificar em 4 categorias maiores: 

 Central – nenhum componente difere em mais de uma unidade com 

respeito aos outros dois; 

 Endomorfo – o endomorfismo é dominante e o mesomorfismo e o 

ectomorfismo são mais de ½ unidade (0.5) menores; 

 Mesomorfo – o mesomorfismo é dominante e o endomorfismo e o 

ectomorfismo são mais de ½ unidade (0.5) menores e 

 Ectomorfo – o ectomorfismo é dominante e o mesomorfismo e o 

endomorfismo são mais de ½ unidade (0.5) menores. 

Os dados dos componentes do somatótipo são plotados em um gráfico, 

chamado de SOMATOCARTA, figura 1, (triângulo de Reauleaux). Esse sistema 

é semelhante a um sistema de coordenadas (x e y), apenas a unidade do eixo x 

corresponde a 2 unidades do eixo y. Para a plotagem do somatoponto, 

calculam-se os pontos das coordenadas da seguinte maneira: 

X = III – I 

Y = 2II – (I + III) 

onde – I = 1º componente 

II = 2º componente 

III = 3º componente 
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Figura 1 - Somatocarta 

Primeira etapa: Determinação do primeiro componente – Endomorfia. 

Coleta dos valores das dobras cutâneas, triciptal, subescapular e 

supraespinhal com o posterior somatório das três dobras. O valor encontrado 

será marcado com um círculo na linha-ponto médio do quadro de pregas 

cutâneas. Avaliado esse ponto, traça-se uma reta para identificar o valor 

correspondente ao primeiro componente. O cálculo do primeiro componente 

pode ser feito através da seguinte equação: 

ENDO = - 0,7182 + 0,1451 (X) – 0,00068 (X) ² + 0,0000014 (X) ³ 

onde: 

X = somatório das dobras cutâneas triciptal, subescapular e 

supraespinhal; os valores são expressos em mm. 

Objetivando corrigir o somatório das dobras cutâneas, relacionando-as  

com as proporcionalidades individuais, referentes à estatura, Carter propõe a 

seguinte equação: 

c =.    x 170,18  . 



26 
 

                      E 

Onde: 

c = somatório corrigido 

 = somatório das dobras cutâneas obtido  

E = estatura do indivíduo em cm 

Segunda etapa: Determinação do segundo componente – Mesomorfia. 

O segundo componente se identificará através do registro da estatura em 

cm, do diâmetro ósseo do úmero e do fêmur, e, ainda, o registro da 

circunferência do braço e da perna, circunferências estas corrigidas através da 

subtração dos valores obtidos nas pregas cutâneas triciptal e panturrilha. O 

segundo componente pode ser calculado através da utilização da seguinte 

equação: 

MESO = 0,858 (U) + 0,601 (F) + 0,188 (B) + 0,161 (P) – 0,131 (E) + 4,50 

Onde: 

U = Diâmetro biepicondiliano do úmero em cm; 

F = Diâmetro biepicondiliano do fêmur em cm; 

B = Perímetro corrigido do braço em cm; 

P = Perímetro corrigido da perna em cm; 

E = Estatura do indivíduo estudado em cm; 

PCB = Perímetro do braço contraído = D. Cutânea do TR (CM); 

PCP = Perímetro da panturrilha = D. Cutânea da PM (CM). 

Terceira etapa: Determinação do terceiro componente – Ectomorfia. 
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A determinação desse componente é extremamente simples: para isto 

registra-se o peso corporal total e a estatura do avaliado. De posse destes 

dados, o nomograma de índice corporal; o valor encontrado no cruzamento das 

duas variáveis (peso e altura) será identificado por um círculo na coluna do 

terceiro componente; o valor do terceiro componente será aquele imediatamente 

abaixo do valor assinalado. O cálculo do terceiro componente será efetuado 

através da seguinte equação:  

IP = .  Estatura (cm). 

                 ³  Peso 

 

Se o índice ponderal for igual ou maior que 40, 75, o calculo de ectomorfia 

será 

Ectomorfia = 0,732 (IP) – 28,58 

Se o índice ponderal for maior que 38,25 e menor ou igual a, 40,75, o 

calculo de ectomorfia será 

Ectomorfia = 0,463 (IP) –17,63 

Se o índice ponderal for menor ou igual a 38,25, o grau de Ectomorfia 

será de 0,1. 

Para a avaliação da força de preensão manual foi utilizado um 

dinamômetro manual Jamar. Cada medida foi feita três vezes com intervalo de 

um minuto entre as tentativas. Para tanto, os avaliados foram orientados a 

exercer a força máxima no aparelho. A posição para a avaliação da força de 

preensão manual que a American Society of Hands Therapists (27) recomenda é 

que o avaliado deva estar confortavelmente sentado, posicionado com o ombro 

levemente abduzido, o cotovelo fletido a 90º, o antebraço em posição neutra e, 

por fim, a posição do punho pode variar de 0º a 30º de extensão. Foi 

padronizado que os avaliados utilizassem a mão dominante durante o teste. 
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Foi avaliada a flexibilidade do quadril com um flexímetro Sanny®. Após o 

flexímetro ser fixado à coxa dos sujeitos através de faixas de velcro, os mesmos 

deitaram sobre um colchonete para a realização do teste. O flexímetro é 

colocado na face lateral da coxa para que não haja alteração no ângulo com 

alguma movimentação do joelho. O mostrador é voltado para fora (para o 

avaliador). Estabiliza-se a pelve, evitando a elevação do quadril e a retirada da 

coluna lombar da superfície. Dois avaliadores foram responsáveis pela execução 

deste teste, sendo um para impedir que a perna apoiada no solo fosse 

movimentada e o segundo foi encarregado de movimentar a perna avaliada até 

a amplitude máxima da articulação (28).  

 A agilidade e velocidade foram avaliadas usando fotocélulas CEFISE 

modelo Speed Test Fit. A agilidade foi avaliada através do teste Shuttle Run 

(17), no qual uma fotocélula foi posicionada no local de partida e chegada do 

teste. Para a velocidade, usou-se o teste de corrida de 20m com fotocélulas 

posicionadas nas extremidades marcadas. Em ambos os testes foram realizadas 

três tentativas com 2 minutos de intervalo entre elas (29). 

A endurance anaeróbica foi avaliada através do YoYo Intermitent 

Recovery Test(30). O yo-yo intermitent endurance test consiste na realização de 

percursos de corrida em vai-vem (2x20m), e inicia-se a uma velocidade  de  8  

km/h  com  duração  de  18  segundos,  correspondente  ao primeiro  patamar,  

interrompidos  por  curtos  intervalos  de  repouso  com  a duração  de 10 

segundos.  A intensidade da corrida, expressa pelo tempo requerido para  

realizar  os  percursos,  é  regulada  por  sinais  acústicos, aumentando de forma 

progressiva . O teste avalia a capacidade individual dos sujeitos para efetuarem 

o maior número de percursos dentro dos limites de tempo impostos. Considera-

se o teste terminado quando o indivíduo, pela segunda vez consecutiva, não é 

capaz de cumprir a intensidade imposta e sinalizada acusticamente. O teste 

pode ser administrado a grupos de indivíduos simultaneamente; portanto, foi 

realizado em grupos de 5 sujeitos por vez.  Esse procedimento é desejável para 

que um efeito de emulação possa aumentar a motivação dos indivíduos. 
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  Para a avaliação da endurance aeróbica foi utilizado o teste Vai-e-Vem 

de 20m(30). Nesse teste, os avaliados realizam percursos de 20 metros em 

regime de vai-e-vem, de acordo com a velocidade imposta por sinais sonoros, 

iniciando a 8,5 km/h e aumentando 0,5km/h a cada nível. O teste foi finalizado 

quando o participante desistiu ou não conseguiu atingir a linha demarcada duas 

vezes consecutivas.  

O Questionário de Saúde Geral de Goldberg (31) é composto por 60 

itens capazes de mensurar sintomas psiquiátricos não psicóticos. Tais itens são 

respondidos em uma escala tipo Likert. Deve-se observar que a formulação de 

parte dos itens expressa os sintomas diretamente e outra parte os expressa pelo 

oposto, isto é, através de comportamentos normais. Esse fato tem implicações 

sobre a maneira de interpretar a escala. Na verdade, quando o item é formulado 

como sintoma, a escala tem o seguinte sentido: 1= "Menos do que de costume" 

a 4= "Muito mais do que de costume", com graus intermediários; porém, se o 

item expressa o sintoma através de comportamento normal, a escala é invertida, 

ficando 1= "Muito mais do que de costume" a 4= "Menos do que de costume", 

também com graus entre estes dois pontos (a inversão já consta no próprio 

questionário). O questionário de Saúde Geral de Goldberg apresenta outros 

fatores, como Estresse Psíquico, fator Morte, fator Desempenho, fator Sono e 

fator Somático que, quando agrupados, formam o fator geral Saúde Geral. O 

fator Estresse Psíquico diz respeito a experiências de irritação, impaciência, 

tensão, cansaço e sobrecarga; o fator Morte está relacionado com o desejo de 

acabar com a própria vida, já que a pessoa a considera como inútil, sem 

perspectivas e sem sentido; o fator Desempenho, por sua vez, refere-se à 

consciência da capacidade de realizar ou desempenhar as tarefas rotineiras de 

forma satisfatória; o fator Sono é representado pelos distúrbios do sono, ou seja, 

problemas relacionados com o sono, como pesadelos ou insônia; e, por último, o 

fator Somático se refere a problemas orgânicos, como dores de cabeça, 

fraqueza e calafrios. O QSG foi aplicado em um local reservado, os militares 

sendo orientados a responder da maneira mais sincera possível, e contaram 
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com a presença de um psicólogo e duas acadêmicas de Psicologia, caso 

tivessem alguma dúvida. 

Implicações Éticas 

 

Este estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP – UFRN), sendo 

aprovado de acordo com o parecer nº318/09. Todos os policiais militares do 

Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que concordaram em participar desta 

pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS E DESEMPENHO FÍSICO DE POLICIAIS 
MILITARES DE UMA UNIDADE DE ELITE 

Resumo 

Objetivo: O estudo de caráter descritivo objetivou avaliar as características psicológicas e o 
desempenho físico de policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar de 
Natal-RN. 
Material e Método: A amostra selecionada de forma aleatória foi composta de 64 militares de 
diferentes graduações, do sexo masculino com idade média de 26,2±2,6 anos. Foram utilizados 
como instrumentos de medida o Questionário de Saúde Geral de Goldberg para avaliar a saúde 
geral; uma balança digital da marca Techline®,  e estadiômetro portátil da marca Sanny® para 
avaliar a massa corporal e  a estatura; fita antropométrica metálica Sanny® para avaliar a 
perimetria (circunferência do braço contraído, circunferência da panturrilha); paquímetro Sanny® 
para avaliar os diâmetros ósseos (bi-epicondilar umeral e bi-epicodilar femural); adipômetro 
Harpender® para avaliar a espessura das dobras cutâneas; dinamômetro manual Jamar para  
avaliar a força de preensão manual; flexímetro Sanny®, fotocélulas CEFISE modelo Speed Test 
Fit  e o YoYo Intermitent Recovery Test para avaliar o desempenho físico ( flexibilidade, 
agilidade, velocidade e endurance anaeróbica).  
Resultados: Os participantes apresentaram valores elevados para risco de distúrbio ou mesmo a 
presença de distúrbio, no que se refere à saúde geral; o grupo estudado é classificado como meso-
endomorfico, predominando características de endurance aeróbico e anaeróbico e força que foram 
relacionadas com os aspectos psicológicos. 
Conclusão: O perfil somatotípico meso-endomorfo parece interferir nos elevados riscos de 
distúrbios psicológicos advindos da atividade laboral exigida, apesar dos mesmos apresentarem 
um bom desempenho físico. 
Palavras Chaves: Saúde do policial, risco social, segurança. 
 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICTS AND PHYSICAL PERFORMANCE OF 
POLICE OFFICERS OF AN ELITE UNIT 

 

Abstract 

Objective: the descriptive study aimed to assess the psychological characteristics and the 
physical performance of agents of the Special Operations Force (BOPE) of the Military Police in 
Natal-RN 
Material e Methodology: The randomly chosen sample analyzed was made up of 64 male 
officers of different ranks, average age of 26.2±2.6. The measurement tools applied were the 
Goldeberg’s Questionnaire of General Health, to evaluate general health; a Techline™ digital 
scale, a Sanny™ portable stadiometer, to evaluate the body mass and the height; Sanny™ metal 
anthropmetric measuring tape, to evaluate perimetry (circumference of flexed arm, circumference 
of calves); Sanny™ caliper, to evaluate bone diameters (bi-epicondyle of humerus and of the 
femur); Harpender™ adipometer, to evaluate the thickness of the skin fold; Jamar hand 
dynamometer, to evaluate the strength of the hand grip; Sanny™ fleximeter, photocells CEFISE 
model Speed Test Fit and YoYo Intermitent Recovery Test to evaluate physical performance 
(flexibility, agility, speed and anaerobic endurance) 
Results: Participants showed high rates for the risk of disorder or even existing disorder 
regarding the general health; the group analyzed is classified as meso-endomorph with 
predominant characteristics of aerobic and anaerobic endurance and strength which were related 
to psychological aspects. 
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Conclusion: The somatotypic meso-endomorph profile seems to interfere in the high risks of 
psychological disorders caused by the required labor activity even though the participants present 
good physical performance. 
Key words: Police officer health, social risk, safety. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade passa por rápidas e profundas transformações e exige cada vez mais dos 

órgãos públicos – especialmente os relacionados à saúde e à segurança pública – a prestação de 

serviços adequados a sua competência. Na segurança pública diversos estudos evidenciam que 

não é suficiente somente a quantidade de policiamento ostensivo, mas desenvolver ações com 

eficiência e efetividade. Nesse sentido, a ênfase está em desenvolver modelos operacionais 

capazes de qualificar ações especificas com logística e rápida resposta capazes de atender com 

qualidade e agilidade as exigências. O policial militar, além de estar presente, tem preparo 

técnico, físico e psicológico para enfrentar e resolver o conflito (1). A complexidade do trabalho 

exige dos operadores múltiplas capacidades funcionais em virtude da alta responsabilidade e das 

exigências que impõe a sociedade. Este trabalho está submetido a condições insalubres 

ambientais e sociais, afetando os profissionais e seus familiares, com eco na instituição e na sua 

imagem frente à comunidade. É uma profissão na qual predominam o alto risco e o estresse, 

sendo necessário desenvolver estratégias para o enfrentamento dos problemas que exigem do 

policial equilíbrio emocional para a resolução do conflito, garantindo dessa forma sua segurança e 

da sua equipe (2,3). 

A profissão policial militar é uma atividade de alto risco, uma vez que esses profissionais 

lidam no seu cotidiano com a violência, a brutalidade e a morte (4). Na Polícia Militar existem 

unidades de elite com suas especificidades, uma delas sendo o Batalhão de Operações Especiais 

(BOPE). A missão do BOPE é desenvolver operações especiais, as quais estão além da 

capacidade das unidades operacionais, intervindo de forma eficaz e precisa (5). 
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O policial militar ao desempenhar a sua atividade operacional tem a convicção de que 

está submetido a situações de perigo contra a sua vida. Partindo dessa premissa, faz-se necessário 

que ele tenha a capacidade de entender e controlar as emoções que geram o estresse. Em algumas 

ocupações os trabalhadores que estão expostos a situações de perigo eminente se enquadram 

dentro do grupo de risco para estresse (6). Em todo mundo os policiais têm sido apontados como 

uma das categorias de trabalhadores com maior risco de vida e de estresse em decorrência do tipo 

de atividade que realizam, da extensa e intensa carga horária de trabalho e das relações na 

corporação (disciplina e hierarquia), sendo estes fatos uma das causas para o desenvolvimento de 

problemas na saúde física e mental desses servidores (7,8).  

Considerando as condições de trabalho e riscos da profissão, podemos afirmar que o 

policial militar, ao exercer sua atividade laboral nas mais diferentes condições e situações, deve 

estar preparado psicologicamente para lidar com o cidadão, bem como utilizar a força física 

necessária para conter um infrator da lei, e em algumas situações utilizar a força letal da arma de 

fogo em defesa própria ou de terceiros. É preciso considerar também que os integrantes dessa 

categoria profissional portam arma de fogo, inclusive durante o período de folga, obrigando-os a 

uma constante administração das situações que podem ser interpretadas como perigosas e, 

portanto, estressoras (3,9). Independente das adversidades, o policiamento ostensivo exige do 

ocupante do cargo alto grau de equilíbrio e adaptação, estando ainda sujeito aos diversos riscos, 

tais como estresse, invalidez permanente, lesões corporais ou até mesmo a morte combatendo a 

criminalidade (10).  Seu trabalho implica, portanto, em riscos inerentes ao desempenho de suas 

atividades, gerando estresse e outros problemas de saúde mental e física (11), tais como a 

hipertensão arterial, úlcera gastroduodenal, obesidade, câncer e psoríase, as mais estudadas entre 

aquelas relacionadas ao estresse. Além disso, os estudos mostram que os policiais que 

desenvolvem burnout fazem abordagens mais violentas aos civis (4). 
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Dessa forma, o presente estudo é centrado na avaliação das características psíquicas e de 

desempenho físico de policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar de 

Natal-RN. 

MATERIAL E MÉTODO 

 

 A amostra foi selecionada entre os integrantes de uma unidade especializada (BOPE) de 

um estado do nordeste, de forma aleatória, composta por 64 militares de diferentes graduações 

(sargentos, cabos e soldados), equivalente a 33.55% de uma população de 180 militares, do sexo 

masculino com idade média de 26,2±2,6 anos. 

 Foram adotados como critérios de inclusão o interesse em participar do estudo, estar 

desempenhando suas funções na atividade de polícia ostensiva no BOPE, a ausência de 

impedimentos osteo-mio-articulares no momento das avaliações e o consentimento em 

participação no estudo, através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Foram excluídos da amostra os militares à disposição de outros órgãos e os afastados por licença 

médica ou especial. 

 Procedimentos 

 As avaliações foram realizadas em dois momentos. No primeiro momento, foi 

administrado o Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG) em procedimento coletivo, 

seguindo-se as medidas de massa corporal, estatura, dobras cutâneas, perímetros e diâmetros 

ósseos referentes ao somatotipo (12). Após, no mesmo turno, foram avaliadas a força de preensão 

manual, flexibilidade, agilidade, velocidade e endurance anaeróbico. No segundo momento, foi 

avaliada a endurance aeróbica. 

 O Questionário de Saúde Geral de Goldberg (13) é composto por 60 itens capazes de 

mensurar sintomas psiquiátricos não psicóticos. Tais itens são respondidos em uma escala tipo 

Likert. Deve-se observar que a formulação de parte dos itens expressa os sintomas diretamente e 

outra parte os expressa pelo oposto, isto é, através de comportamentos normais. Esse fato tem 
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implicações sobre a maneira de interpretar a escala. Na verdade, quando o item é formulado como 

sintoma, a escala tem o seguinte sentido: 1= "Menos do que de costume" a 4= "Muito mais do 

que de costume", com graus intermediários; porém, se o item expressa o sintoma através de 

comportamento normal, a escala é invertida, ficando 1= "Muito mais do que de costume" a 4= 

"Menos do que de costume", também com graus entre estes dois pontos (a inversão já consta no 

próprio questionário). O questionário de Saúde Geral de Goldberg apresenta outros fatores, como 

Estresse Psíquico, fator Morte, fator Desempenho, fator Sono e fator Somático que, quando 

agrupados, formam o fator geral Saúde Geral. O fator Estresse Psíquico diz respeito a 

experiências de irritação, impaciência, tensão, cansaço e sobrecarga; o fator Morte está 

relacionado com o desejo de acabar com a própria vida, já que a pessoa a considera como inútil, 

sem perspectivas e sem sentido; o fator Desempenho, por sua vez, refere-se à consciência da 

capacidade de realizar ou desempenhar as tarefas rotineiras de forma satisfatória; o fator Sono é 

representado pelos distúrbios do sono, ou seja, problemas relacionados com o sono, como 

pesadelos ou insônia; e, por último, o fator Somático se refere a problemas orgânicos, como dores 

de cabeça, fraqueza e calafrios. O QSG foi aplicado em um local reservado, os policiais sendo 

orientados a responder da maneira mais sincera possível, e contaram com a presença de um 

psicólogo e duas acadêmicas de Psicologia, caso tivessem alguma dúvida. 

 A massa corporal total foi medida por meio de uma balança digital da marca Techline® 

com precisão de 100g e escala de 180kg. O avaliado se posicionou em pé, com as costas para a 

escala da balança, com os pés  afastados lateralmente, com a plataforma entre os mesmos. Em 

seguida, o avaliado foi colocado sobre e no centro da plataforma, ereto, com o olhar num ponto 

fixo à sua frente, usando o mínimo de roupa possível. Registrou-se, então, o peso do avaliado em 

quilogramas, incluindo o centigrama mais próximo (14). A medida foi realizada duas vezes, e no 

caso de diferença foi adotado o valor médio. A estatura foi aferida por meio de um estadiômetro 

portátil da marca Sanny® com precisão em milímetros e capacidade até 2,10m. O avaliado se 

posicionou descalço, com os pés unidos, os calcanhares e dorso encostados contra a parede 
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vertical do antropômetro e a cabeça orientada para o plano de Frankfurt (14). A perimetria foi 

realizada com uma fita antropométrica metálica Sanny®  nos pontos demarcados, que são ponto 

de maior circunferência do braço contraído e ponto de maior circunferência da panturrilha (14). 

Os diâmetros ósseos foram medidos com paquímetro Sanny® com precisão de 0,1cm, foram 

medidos os diâmetros bi-epicondilar umeral e bi-epicodilar femural. A espessura das dobras 

cutâneas foi aferida se utilizando  de um adipômetro Harpender® com precisão de 0,2cm e escala 

de 50mm. As dobras mensuradas foram tríceps, subescapular, supraespinhal e panturrilha (12). 

Para a avaliação da força de preensão manual foi utilizado um dinamômetro manual 

Jamar. Cada medida foi feita três vezes com intervalo de um minuto entre as tentativas. Para 

tanto, os avaliados foram orientados a exercer a força máxima no aparelho. A posição para a 

avaliação da força de preensão manual que a American Society of Hands Therapists (15) 

recomenda é que o avaliado deva estar confortavelmente sentado, posicionado com o ombro 

levemente abduzido, o cotovelo fletido a 90º, o antebraço em posição neutra e, por fim, a posição 

do punho pode variar de 0º a 30º de extensão. Foi padronizado que os avaliados utilizassem a 

mão dominante durante o teste. 

 Foi avaliada a flexibilidade do quadril com um flexímetro Sanny®. Após o flexímetro ser 

fixado à coxa dos sujeitos através de faixas de velcro, os mesmos deitaram sobre um colchonete 

para a realização do teste. O flexímetro é colocado na face lateral da coxa para que não haja 

alteração no ângulo com alguma movimentação do joelho. O mostrador é voltado para fora (para 

o avaliador). Estabiliza-se a pelve, evitando a elevação do quadril e a retirada da coluna lombar 

da superfície. Dois avaliadores foram responsáveis pela execução deste teste, sendo um para 

impedir que a perna apoiada no solo fosse movimentada e o segundo foi encarregado de 

movimentar a perna avaliada até a amplitude máxima da articulação (16).  

  A agilidade e velocidade foram avaliadas usando fotocélulas CEFISE modelo Speed Test 

Fit. A agilidade foi avaliada através do teste Shuttle Run (17), no qual uma fotocélula foi 
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posicionada no local de partida e chegada do teste. Para a velocidade, usou-se o teste de corrida 

de 20m com fotocélulas posicionadas nas extremidades marcadas. Em ambos os testes foram 

realizadas três tentativas com 2 minutos de intervalo entre elas (17). 

 A endurance anaeróbica foi avaliada através do YoYo Intermitent Recovery Test(18). O 

yo-yo intermitent endurance test consiste na realização de percursos de corrida em vai-vem 

(2x20m), e inicia-se a uma velocidade de 8  km/h  com  duração  de  18  segundos,  

correspondente  ao primeiro  patamar,  interrompidos  por  curtos  intervalos  de  repouso  com  a 

duração  de 10 segundos.  A intensidade da corrida, expressa pelo tempo requerido para  realizar  

os  percursos,  é  regulada  por  sinais  acústicos, aumentando de forma progressiva . O teste 

avalia a capacidade individual dos  sujeitos para efetuarem o maior número de percursos dentro 

dos limites de tempo impostos. Considera-se o teste terminado quando o indivíduo, pela segunda 

vez consecutiva, não é capaz de cumprir a intensidade imposta e sinalizada acusticamente. O teste 

pode ser administrado a grupos de indivíduos simultaneamente; portanto, foi realizado em grupos 

de 5 sujeitos por vez.  Esse procedimento é desejável para que um efeito de emulação possa 

aumentar a motivação dos indivíduos. 

   Para avaliação da endurance aeróbica foi utilizado o teste Vai-e-Vem de 20m (18). Nesse 

teste, os avaliados realizam percursos de 20 metros em regime de vai-e-vem, de acordo com a 

velocidade imposta por sinais sonoros, iniciando a 8,5 km/h e aumentando 0,5km/h a cada nível. 

O teste foi finalizado quando o participante desistiu ou não conseguiu atingir a linha demarcada 

duas vezes consecutivas.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (Protocolo 318/2009), seguindo os padrões da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde para pesquisa com seres humanos. 

Os procedimentos estatísticos estão em conformidade aos critérios descritivos e 

inferências da pesquisa, iniciando com exploração por meio do Teste Kolmogorov-Smirnov para 

verificação da distribuição normal dos dados, verificação da tendência central e seus derivados 
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(média e desvio padrão). Para as inferências adotou-se a normatização dos dados através da 

seguinte equação _ Normatização = [valor_observado – menor valor_observado]/[maior 

valor_observado – menor valor_observado] *100 _, após o que foi determinada a média, o 

máximo da média e o mínimo da média, e analisada a proporcionalidade entre as variáveis onde 

os valores igual ou menor que 25% denotam piores expressões das variáveis, de 25,01% a 50% 

moderado baixo, 50,01% a 75% moderado alto e acima de 75% excelente.  

 

RESULTADOS 

Os militares pesquisados concorriam a uma escala de serviço em regime de 24 por 48 (destas, 24 

horas de folga e 24 em instrução ou sobreaviso). Foram atendidos em atividades coletivas físicas 

e psicológicas 64 homens. 

 

Quanto aos resultados dos indicadores de saúde mental por meio do QSG, evidenciaram-se 

valores compatíveis ao esperado para a população geral. Muito embora se tenha observado que a 

maior parte dos indicadores, quanto a saúde geral dos respondentes, está dentro dos padrões 

esperados para normalidade, alguns participantes tinham valores elevados para risco de distúrbio 

ou mesmo a presença de distúrbio, como mostra a tabela abaixo (Tabela 1). 

 
  

Tabela 1 
 

A Tabela 2 apresenta as características antropométricas e os valores referentes aos testes de 

capacidade aeróbica, anaeróbica, velocidade, agilidade e força de preensão palmar (média, desvio 

padrão, máximo e mínimo) 

 

Tabela 2 
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 Na Figura 1 é apresentada a somatocarta da amostra estudada com os pontos no espaço 

somático das coordenadas X-Y. No geral, o grupo estudado é classificado como meso-

endomorfico (3,92 – 5,63 – 1,23). 

Figura 1 
 
 
 Pode ser observado na Figura 2 as características da aptidão física dos policiais do BOPE 

(média, mínimo e máximo da média) e também o comportamentos dessas características em 

indivíduos de modalidades esportivas com características de endurance aeróbico e anaeróbico e 

força. 

 

Figura 2 
 

Na Figura 3 observa-se a proporcionalidade entre as variáveis em que os valores igual ou 

menor que 25% denotam piores expressões das variáveis, de 25,01% a 50% moderado baixo, 

50,01% a 75% moderado alto e acima de 75% excelente. 

Figura 3 

 
 
DISCUSSÃO 

 
Verifica-se uma frequência de indicadores psicológicos de saúde geral dentro do esperado 

para a normalidade, muito embora com indicadores mais elevados para fatores específicos, como 

sono, desejo de morte, desconfiança no desempenho e, consequentemente, na saúde geral.  O 

desenvolvimento de habilidades associado ao treinamento constante possibilita, no entender dos 

autores, a base para as condições de amparo técnico sem comprometimento de estresse psíquico, 

cuja presença é descrita em distintos estudos com militares.  Verifica-se, quanto às características 

de sono,  que, dadas às condições de turnos para o desenvolvimento das ações e o 

aquartelamento, as mudanças de hábitos de sono não se apresentam como idênticas à população 

geral, e tornam-se mais frequentemente expressivas, o que pode explicar esses resultados.  
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Os indicadores nos fatores “desconfiança no desempenho” e de “saúde geral” podem ter 

repercussões comportamentais especificas frente ao processo de treinamento e capacitação dos 

militares, cuja intensidade, frequência e exigência para a atividade de policiamento de alto 

impacto social são evidentes e mantidas em níveis de alta performance. Em tais situações, mesmo 

com o constante desenvolvimento de ações instrucionais, o militar é levado a perseguir um alto 

grau de expressão técnica e profissional, cujas exigências se tornam  respaldadas pelo grupo de 

pares e constantemente expressas, o que pode caracterizar o incremento de auto exigência e 

percepções isoladas de incapacidades.  

Por outro lado, a verificação de indicativos para os fatores “desejo de morte” são 

preocupantes, dadas as condições observadas em níveis de formação e capacitação profissionais 

no ambiente militar. Embora sua baixa frequência seja observada, é preocupante e necessita ser 

levada em consideração para o estabelecimento de um sistema de apoio e avaliação contínua do 

profissional militar. 

O Somatotipo proposto por Heath & Carter é um indicador adequado da forma, estrutura e a 

composição do corpo humano. Sheldon dividiu a estrutura física do ser humano em três condições 

diferenciadas: endomorfia (gordura relativa), mesomorfia (desenvolvimento muscular) e ectomorfia 

(linearidade específica). Acrescenta o mesmo autor que nos estudos antropométricos não existe um 

indivíduo com uma classificação única, mas com uma maior ou menor tendência para um dos componentes 

da divisão(19-21). 

Quanto ao somatótipo, observa-se a distribuição mesoendomórfica, que, quando 

comparada à literatura, demonstra um distanciamento desta característica ao ideal para as funções 

exercidas, que necessitam de maiores níveis de agilidade, o que guarda relação com característica 

mesoectomorficas(19-21) . 

Quanto ao endurance anaeróbica, é uma capacidade extremamente solicitada no tipo de 

atividade laboral dos policiais de unidades de elite, uma vez que estes necessitam desenvolver 

ações rápidas e precisas. Esta se mostrou muito aquém do que se espera, e tais observações 
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coadunam-se com estudos que demonstram a necessidade de maior endurance aeróbico na busca 

tanto do melhor estado de saúde e bem estar como para performance nas atividades laborais e 

atlética (22-26).  Por sua vez, a endurance anaeróbica, que possibilita ações do prolongamento da 

velocidade, o que é de extrema importância em ações policiais, demonstra estar bastante 

distanciada do que a literatura traz como ideal para realizações de tarefas atléticas, como esta 

característica de velocidade prolongada (27-30). 

Duas variáveis de extrema importância e que guardam estreita relação são a velocidade e 

a agilidade, o que se observou quando comparadas aos esportes de alto desempenho. A literatura 

infere sobre a importância destas características em atividade em que o deslocamento rápido e 

preciso faz-se necessário(27, 31-33). 

A força e a flexibilidade das variáveis de aptidão física investigadas demonstraram maior 

aproximação dos níveis atléticos, o que corrobora com a literatura como item de importância para 

o desenvolvimento atlético e laboral (34-40).  Assim, evidenciam-se elementos indicativos de um 

aprimoramento técnico-profissional que repercutem em manifestações comportamentais, de 

forma a moldar competências e habilidades do militar em um quadro de elite da policia. A 

presença de indicadores dentro do esperado para uma população não militar, o constante 

desenvolvimento de habilidades e competências com a rotina e treinamento, caracterizam a 

expressão de profissional preparado em uma força de elite. 

Diante do exposto, conclui-se que os policiais do Batalhão de Operações Especiais 

(BOPE) da Polícia Militar do Rio Grande do Nortel-RN apresentam um somatotipo 

mesoendomórfico,  condição esta que provavelmente desencadeia valores elevados para risco de 

distúrbios psíquicos, apesar de apresentarem uma condição física de força e flexibilidade, 

demonstrando um distanciamento desta característica ao ideal para as funções exercidas. Assim, 

recomenda-se uma melhor preparação dos militares diante dos quadros psicológicos e físicos 

encontrados.  
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Tabela 1. Frequência de riscos e distúrbios observados e scores dos fatores do QSG. 

Fator 
% Observado  

Risco Distúrbio 
Média e Desvio 

Padrão  
Estresse Psíquico 4,6 - 1,56±0,34  
Desejo de Morte - 7,81 1,22±0,39  
Desconfiança no Desempenho 4,6 - 1,62±,360  
Distúrbio do sono 14 7,81 1,63±0,51  
Distúrbio psicossomático 12,5 3,12 1,62±0,38  
Saúde geral 4,6 1,5 1,55±0,34  
 
 
 
 
Tabela 2. Características antropométricas e os valores dos testes físicos de militares do BOPE. 

Variável Média e Desvio 
Padrão 

Valor 
Máximo 

Valor 
Mínimo 

Massa Corporal 78±9,9 106,5 61,2 
Estatura (m) 1,72±0,06 1,84 1,61 
VO2 44,67±5,33 55,4 31 
YoYo Intermitent Test (m) 237,24±115,60 520 80 
Corrida (s) 3,11±0,15 3,40 2,78 
Shuttle Run (s) 10,03±0,58 11,3 8,88 
Força de Preensão Manual (kgf) 46,35±6,96 64 30 
 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 1. Distribuição somatotípica da amostra na somatocarta. 
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Figura 2. Proporcionalidade entre os componentes da aptidão física dos policiais do BOPE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proporcionalidade das capacidades físicas e aspectos psicológicos 
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 

Sabe-se que a modernização provocou mudanças nos campos político, 

econômico e social, produzindo seus efeitos nas atividades ocupacionais, no 

comportamento das pessoas, alterando os padrões de atividade física e 

alimentação. Todas essas mudanças tiveram como reflexo a vulnerabilidade na 

saúde física e mental do individuo.  

No decorrer de trinta e dois anos de experiência profissional como militar 

estadual, iniciando a minha carreira no oficialato no cargo de tenente chegando 

ao seu último posto, o de coronel, tive a oportunidade de ser Instrutor de 

Educação Física Militar. Neste período participei como membro e presidi várias 

comissões de avaliação física interna e para concursos públicos para o ingresso 

na instituição. Apesar de ter formação universitária em educação física, me 

dediquei ao condicionamento físico militar por ser integrante desta instituição e 

perceber sua fragilidade nesta área. Durante todo esse tempo o maior desafio 

seria o de desenvolver um trabalho científico na área da saúde que relacionasse 

avaliação física e psicológica, dois fatores que me incomodavam. Observei que 

nos últimos dez anos a política de comando desestimulou a prática do exercício 

físico programado quando o tornou não obrigatório, dando prioridade a atividade 

fim da instituição(policiamento ostensivo).  

Vale ressaltar que os exercícios físicos programados são realizados 

apenas nos cursos obrigatórios de formação e especialização, mesmo assim o 

programa não alcançava o seu objetivo, pois  não havia estimulo institucional 

para a manutenção do condicionamento alcançado neste período. O problema 

estava evidenciação, faltava a comprovação cientifica. E aliada a essa ausência 

do não cumprimento do programa anual de exercício físico proposto pela Seção 

de Instrução e Operações da corporação, pude observar a ausência da 
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avaliação psicológica permanente dos policiais militares, até mesmo após 

envolvimento em ocorrências de risco. Mesmo existindo na instituição uma 

Diretoria de Saúde não foram realizadas ações preventivas e curativas para 

minimizar os efeitos desta situação. Os comandantes gerais deste período não 

levaram em consideração esse dois fatores importantíssimos – condicionamento 

físico e psicológico - para que o policial militar pudesse desenvolver o seu papel 

na sociedade. Todos esses fatores me motivaram a deixar para a instituição 

uma investigação científica onde os comandantes percebessem a gravidade do 

problema e através do seu Estado Maior montasse estratégias específicas para 

o cuidado da saúde física e mental dos seus integrantes.  

Mesmo com a facilidade em lidar com a tropa e o ótimo relacionamento 

com o comandante do BOPE, tivemos algumas dificuldades inesperadas como: 

operações na capital e no interior em virtude de assaltos a banco, sequestros 

relâmpagos, invasões de propriedades, além do cansaço físico dos participantes 

e o deslocamento dos avaliadores – professores e alunos da UFRN. Mas que 

não prejudicou os resultados. 

Observamos que na avaliação da aptidão física alguns aspectos 

importantes foram evidenciados, a saber: os integrantes do BOPE realizam 

atividades físicas diariamente, no entanto, o estudo demonstrou que a 

endurance anaeróbica, que é uma capacidade fundamental para esta atividade 

laboral, mostrou-se abaixo do esperado para um grupo de alta performance. Por 

sua vez força e flexibilidade tiveram índices que se aproximaram de níveis de 

atletas de ponta. A somatotipia nos mostrou que grande parte da amostra se 

caracterizou como elementos mesoendomórfico que comparada à literatura 

demostrou um distanciamento das características ideais para a função exercida, 

ou seja, a necessidade de maiores níveis de agilidade que caracteriza um 

individuo mesoectomorfo. 

O estudo evidenciou que os indicadores psicológicos de saúde geral 

estavam dentro do esperado para a normalidade, porém com alguns indicadores 
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elevados para os fatores de sono, desejo de morte, desconfiança no 

desempenho, refletindo desta forma na saúde geral do policial militar do BOPE.  

As características de sono não se apresentam semelhantes à população em 

geral, fato este justificado pelas condições de trabalho e aquartelamento. Foi 

verificado alguns indicativos para os fatores “desejo de morte”, embora com 

baixa frequência, que são preocupantes à medida em que esses profissionais 

são solicitados para atender ocorrências que outras unidades operacionais não 

tenham capacidade para resolver. A exigência constante de alta performance 

desses profissionais, que são submetidos a treinamentos técnicos e táticos 

permanentes, pode ter contribuído com os indicadores de desconfiança no 

desempenho e na saúde geral. 

 

Tendo em vista a carência de investigações que retratem a aptidão física 

e psicológica dos policiais do BOPE e a sua relevância para a sociedade, 

sugerimos que outros estudos possam ser realizados nas corporações brasileira, 

bem como serem enfocados outros aspectos relacionados à atividade física e a 

saúde em geral. Espera-se que os resultados desta investigação possam servir 

de parâmetro para outras avaliações física e psicológica, para elaboração de um 

programa de atividades físicas mais adequadas às necessidades deste grupo e 

para sensibilização do comando para o acompanhamento psicológico 

sistematizado na instituição do RN. Sugerimos ainda que este estudo possa ser 

publicado em revistas especializadas de segurança pública. 

 

   O desenvolvimento deste estudo contribuiu para o conhecimento teórico  

desta temática, crescimento e desenvolvimento intelectual, sendo uma 

experiência enriquecedora.  É preciso destacar que a Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde, por ser um programa interdisciplinar, possibilitou a troca de 

experiência com profissionais de outras áreas, contribuindo significativamente 

para minha formação.  
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Considerando-se o alto grau de exigência física e emocional ao quais são 

submetidos os integrantes do BOPE, tornou-se significante a realização do 

presente estudo. Diante do exposto, conclui-se que os policiais da Tropa de Elite 

da PMRN apresentam um somatotipo mesoendomórfico, condição esta que 

provavelmente desencadeia valores elevados para risco de distúrbios psíquicos. 

Assim, não havendo interrupção na execução de um programa de exercício 

físico e acompanhamento psicológico bem planejado, os efeitos decorrentes da 

tensão e ansiedade provocados pelas ações de alto risco serão sem sombra de 

dúvida minimizada.   
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ANEXO 1-Questionário de Saúde Geral de Goldberg 
Você ultimamente: 

1. Tem se sentido perfeitamente bem e com boa saúde? 

 1) melhor do que de costume 

 2) como de costume 

 3) pior do que de costume 

 4) muito pior do que de costume 

2. Tem sentido necessidade de tomar fortificantes 
(vitaminas)? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

3. Tem se sentido cansado (fatigado) e irritadiço? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

4. Tem se sentido mal de saúde? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

5. Tem sentido dores de cabeça? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

6. Tem sentido dores na cabeça? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

7. Tem sido capaz de se concentrar no que faz? 

 1) melhor do que de costume 

 2) como de costume 

 3) pior do que de costume 

 4) muito pior do que de costume 

8. Tem sentido medo de que você vá desmaiar num lugar 
público? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

9. Tem sentido sensações (ondas) de calor ou de frio pelo 
corpo? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

10. Tem suado (transpirado) muito? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

11. Tem acordado cedo (antes da hor1) e não tem 
conseguido dormir de novo? 

 1) melhor do que de costume 

 2) como de costume 

 3) pior do que de costume 

 4) muito pior do que de costume 

12. Tem levantado sentindo que o sono não foi o suficiente 
para lhe renovar as energias? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

4)  muito mais do que de costume 
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13. Tem se sentido muito cansado e exausto, até mesmo 
para se alimentar? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

14. Tem perdido muito sono por causa de preocupações? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

15. Tem se sentido lúcido e com plena disposição mental? 

 1) melhor do que de costume 

 2) como de costume 

 3) menos lúcido do que de costume 

 4) muito menos lúcido do que de costume 

16. Tem se sentido cheio de energia (com muita 
disposição)? 

 1) melhor do que de costume 

 2) como de costume 

 3) com menos energia do que de costume 

4)  com muito menos energia do que de costume 
17. Tem sentido dificuldade em conciliar o sono? (pegar no 
sono) 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

18. Tem tido dificuldade em permanecer dormindo após ter 
conciliado o sono (após ter pego no sono)? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

19. Tem tido sonhos desagradáveis ou aterrorizantes? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

20. Tem tido noites agitadas e maldormidas? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

21. Tem conseguido manter-se em atividade e ocupado? 

 1) mais do que de costume 

 2) como de costume 

 3) um pouco menos do que de costume 

 4) muito menos do que de costume 

22. Tem gasto mais tempo para executar seus afazeres? 

 1) mais rápido do que de costume 

 2) como de costume 

 3) mais tempo do que de costume 

 4) muito mais tempo do que de costume 

23. Tem sentido que perde o interesse nas suas atividades 
normais diárias? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

24. Tem sentido que está perdendo interesse na sua 
aparência pessoal? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

4)  muito mais do que de costume 
25. Tem tido menos cuidado com suas roupas? 

 1) mais cuidado do que de costume 

 2) como de costume 

 3) menos cuidado do que de costume 

 4) muito menos cuidado do que de costume 
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26. Tem saído de casa com a mesma freqüência de 
costume? 

 1) mais do que de costume 

 2) como de costume 

 3) menos do que de costume 

 4) muito menos do que de costume 

27. Tem se saído tão bem quando acha que a maioria das 
pessoas se sairia se estivesse em seu lugar? 

 1) melhor que de costume 

 2) como de costume 

 3) um pouco pior 

 4) muito pior  

28. Tem achado que de um modo geral tem dado boa conta 
de seus afazeres? 

 1) melhor que de costume 

 2) como de costume 

 3) pior do que de costume 

4)  muito pior do que de costume 
29. Tem se atrasado para chegar ao trabalho ou para 
começar seu trabalho em casa? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

30. Tem se sentido satisfeito com a forma pela qual você 
tem realizado suas atividades (tarefa ou trabalho)? 

 1) mais satisfeito do que de costume 

 2) como de costume 

 3) menos satisfeito do que de costume 

 4) muito menos satisfeito do que de costume 

31. Tem sido capaz de sentir calor humano e afeição por 
aqueles que o cercam? 

 1) mais do que de costume 

 2) como de costume 

 3) menos do que de costume 

 4) muito menos do que de costume 

32. Tem achado fácil conviver com outras pessoas? 

 1) mais fácil do que de costume 

 2) tão fácil como de costume 

 3) mais difícil do que de costume 

4)  muito mais difícil do que de costume 
33. Tem gasto muito tempo batendo papo? 

 1) mais tempo do que de costume 

 2) tanto quanto de costume 

 3) menos do que de costume 

 4) muito menos do que de costume 

34. Tem tido medo de dizer alguma coisa às pessoas e 
passar por tolo (parecer ridículo)? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

35. Tem sentido que está desempenhando uma função útil 
na vida? 

 1) mais do que de costume 

 2) como de costume 

 3) menos útil do que de costume 

 4) muito menos do que de costume 

36. Tem se sentido capaz de tomar decisões sobre suas 
coisas? 

 1) mais do que de costume 

 2) como de costume 

 3) menos do que de costume 

4)  muito menos do que de costume 
37. Tem sentido que você não consegue continuar as coisas 
que começa? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

38. Tem se sentindo com medo de tudo que tem que fazer? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 
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 4) muito mais do que de costume 

39. Tem se sentido constantemente sob tensão? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

40. Tem se sentido incapaz de superar suas dificuldades? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

41. Tem achado a vida uma luta constante? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

42. Tem conseguido sentir prazer nas suas atividades 
diárias? 

 1) mais do que de costume 

 2) como de costume 

 3) um pouco menos do que de costume 

 4) muito menos do que de costume 

43. Tem tido pouca paciência com as coisas? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) menos paciência  do que de costume 

4) muito menos paciência do que de costume 

44. Tem se sentido irritado e mal-humorado? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

4)  muito mais do que de costume 
45. Tem ficado apavorado ou em pânico sem razões 
justificadas para isso? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

46. Tem se sentindo capaz de enfrentar seus problemas? 

 1) mais capaz do que de costume 

 2) como de costume 

 3) menos capaz do que de costume 

 4) muito menos capaz do que de costume 

47. Tem sentido que suas atividades têm sido excessivas 
para você? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

48. Tem tido a sensação de que as pessoas olham para 
você? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

49. Tem se sentido infeliz e deprimido? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

50. Tem perdido a confiança em você mesmo? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

51. Tem se considerado como uma pessoa inútil (sem 
valor)? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 
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 4) muito mais do que de costume 

52. Tem sentido que a vida é completamente sem 
esperança? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

4)  muito mais do que de costume 
53. Tem se sentido esperançosos quanto ao seu futuro? 

 1) mais do que de costume 

 2) como de costume 

 3) menos do que de costume 

 4) muito menos do que de costume 

54. Considerando-se todas as coisas, tem se sentido 
razoavelmente feliz? 

 1) mais do que de costume 

 2) assim como de costume 

 3) menos do que de costume 

 4) muito menos do que de costume 

55. Tem se sentido nervoso e sempre tenso? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

56. Tem sentido que a vida não vale a pena? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

4)  muito mais do que de costume 
57. Tem pensado na possibilidade de dar um fim em você 
mesmo? 

 1) definitivamente, não 

 2) acho que não 

 3) passou-me pela cabeça 

 4) definitivamente, sim 

 

 

58. Tem achado algumas vezes que não pode fazer nada 
porque está muito mal dos nervos? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

59. Já se descobriu desejando estar morto e longe (livre) de 
tudo? 

 1) não, absolutamente 

 2) não mais do que de costume 

 3) um pouco mais do que de costume 

 4) muito mais do que de costume 

60. Tem achado que a idéia de acabar com a própria vida 
tem se mantido em sua mente? 

 1) definitivamente, não 

 2) acho que não 

 3) passou-me pela cabeça 

 4) definitivamente, sim




