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RESUMO 

 
O objetivo da presente pesquisa foi analisar o comportamento do perfil antropométrico de militares 
submetidos ao Curso de Busca e Salvamento (SAR) da Força Aérea Brasileira. Cursos de natureza 
operacional, como este, são bastante exigentes física e psicologicamente, e os militares que se apresentam 
como voluntários para realizá-los não sabem previamente como irão reagir às diversas situações a que 
serão submetidos. Neste contexto, torna-se importante buscar entender essas reações e de alguma forma 
conseguir mensurá-las, a fim de que os cursos possam ser corretamente dimensionados. A antropometria 
tem sido apontada como uma boa ferramenta para análise da composição, da proporcionalidade e 
morfologia corporal, oferecendo informações ligadas ao crescimento, desenvolvimento e envelhecimento 
(MARINS e GIANNICHI, 2003), além de apontar para o rendimento em algumas modalidades esportivas e 
laborais (CARTER, 2005). Mesmo assim, os perfis antropométricos de militares em cursos operacionais têm 
sido pouco investigados no Brasil. Participaram desta pesquisa 35 militares matriculados no Curso SAR de 
2019. Os sujeitos passaram pela avaliação antropométrica em dois momentos: uma no início e uma no final 
da primeira fase do Curso. Por meio da análise dos resultados foi possível identificar diminuição significativa 
de massa corporal e percentual de gordura na amostra. Portanto, espera-se com este resultado colaborar 
com o desenvolvimento de meios de avaliação dos níveis de exigência em cursos operacionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; Composição Corporal; Militares. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Além das atribuições constitucionais inerentes a todas as Forças Armadas 
Brasileiras, a Força Aérea acumula também a responsabilidade por prestar, dentro de 
todo o território nacional, o serviço de Busca e Salvamento, tanto em áreas terrestres 
quanto marítimas (BRASIL, 1988 e 2018). 

De acordo com o Anexo 12 da Convenção de Aviação Civil Internacional (1944) 
essa responsabilidade engloba tanto as missões de busca utilizando aeronaves como 
também o emprego de tropas especializadas por meio terrestre.  

Para tanto, houve a necessidade de se criar um Curso Operacional que 
capacitasse militares para desempenharem essas funções específicas, tanto em tempos 
de paz, prestando apoio a acidentes aéreos, por exemplo, como em tempos de guerra, 
atuando no resgate de pilotos abatidos em território inimigo (BRASIL, 2015). 

O referido Curso, denominado Curso de Busca e Salvamento (SAR), foi estruturado 
para ter a duração de noventa dias e engloba instruções para capacitar os militares a 
atuarem em missões de resgate em ambiente de selva, em áreas marítimas, em áreas 
montanhosas, e também em situações de combate (BRASIL, 2014a). Trata-se de um 
Curso extremamente rigoroso, apresentando taxas de atrito que chegam a 50%.  

De forma resumida, o Curso SAR abrange didaticamente as seguintes matérias: 
acesso a aeronaves acidentadas, operação e manutenção de máquinas e motores, 
treinamento físico militar, socorro pré-hospitalar militar, resgate aquático, resgate aéreo, 
mergulho livre, manuseio de equipamentos de comunicação, combate a incêndio, técnicas 
de navegação terrestre, operações em ambiente de montanha, sobrevivência na selva e 
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no mar, táticas de resgate em combate e operações a bordo de helicópteros (BRASIL, 
2014b). 

Os treinamentos realizados dentro do Curso SAR devem ter um nível de exigência 
que consiga se aproximar o máximo possível das dificuldades encontradas em uma 
missão real. Portanto, encontrar meios para avaliar essa exigência e seus impactos sobre 
os participantes é fundamental para garantir um treinamento adequado. 

Segundo Marins e Giannichi (2003) a antropometria tem sido apontada como uma 
ferramenta eficaz para análise da composição e morfologia corporal e pode traduzir 
informações ligadas ao crescimento e desenvolvimento, além de apontar para o 
desempenho em algumas atividades físicas (CARTER, 2005).  

Neste sentido, buscou-se por meio desta pesquisa verificar: Como se comporta o 
perfil antropométrico de militares submetidos ao Curso de Busca e Salvamento da Força 
Aérea Brasileira? 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A amostra foi composta por 35 militares do sexo masculino, participantes do Curso 
SAR do ano de 2019, voluntários, com idades entre 24 e 40 anos, saudáveis e escolhidos 
de forma não-aleatória, representando a totalidade dos alunos desta edição. 

Os sujeitos passaram por uma avaliação antropométrica em dois momentos 
distintos: a primeira ocorreu três dias antes do início do Curso e a segunda após doze 
dias (momento em que se encerrou a primeira fase do Curso, conhecida como 
“nivelamento tático”). A coleta de dados restringiu-se a essa fase pelo fato de ser um dos 
períodos de maior desgaste físico e número de afastamentos.  

A avaliação antropométrica englobou a medição da estatura através de 
estadiômetro com escala de medida em 0,1cm, a pesagem em balança eletrônica da 
marca Toledo® e modelo 2098pp e o cálculo do percentual de gordura através da coleta 
de sete dobras cutâneas (triceptal, peitoral, subaxilar, subescapular, abdominal, supra 
ilíaca e medial da coxa) com a utilização do plicômetro da marca Cescorf®, com precisão 
de 0,1mm. 

O cálculo da composição corporal para detectar o percentual de gordura foi 
realizado por meio da fórmula proposta por Pollock (1978): DC(g/cm3) = 1,112 – 
0,00043499 * (∑ 7 dobras)2 – 0,00028826 * idade e %G = ((4,95/DC) – 4,5) * 100.  

Para caracterização da amostra foi utilizada estatística descritiva a partir dos 
cálculos de média e desvio padrão.  A distribuição dos dados foi analisada por meio do 
teste de Shapiro Wilk. Os dados das duas coletas foram comparados através do Test-t de 
Student. O nível de significância utilizado foi de p<0,05. 

Para o tratamento estatístico foi utilizado o programa computadorizado Statistical 
Package for Social Sience, versão 22.0 (SPSS Inc. Chicago, EUA). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As informações referentes à caracterização da amostra e à coleta de dados inicial 
estão dispostas na Tabela 1.  

 
Tabela 1: Caracterização da amostra e dados da primeira coleta. 

 Média Desvio padrão 

N = 35 - - 

Idade (anos) 29,77 4,19 

Estatura (cm) 176,63 6,86 

Massa Corporal (kg) 80,03 8,62 

% Gordura 13,24 3,90 
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Fonte: “do autor”. 
 

Os dados da segunda coleta, assim como as variações da massa corporal e 
percentual de gordura em relação à primeira, estão expostos nos Gráficos 1 e 2. 

Comparando-se as duas coletas percebe-se que houve uma diminuição 
significativa da massa corporal e do percentual de gordura dos sujeitos ao longo dos 
primeiros doze dias de Curso.  

Os alunos durante essa fase inicial de treinamento são submetidos a uma carga 
elevada de atividades físicas, algumas delas, inclusive, portando armamento de 
aproximadamente 5kg e mochila com 15kg de equipamento, além de não realizarem uma 
ingesta adequada de alimentos e água e não dormirem mais de 4 horas por noite. 

Sendo assim, era esperado que os sujeitos apresentassem diminuição da massa 
corporal e diminuição do percentual de gordura, com consequente aumento da massa 
magra. Porém, devido à lacuna de estudos com essa população, não se sabia até então 
se esses resultados seriam significativos. 

 

Gráfico 1: Comportamento da massa corporal.  

 
Fonte: “do autor”. 

 
Gráfico 2: Comportamento do percentual de gordura. 

 
Fonte: “do autor”. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que os sujeitos da amostra apresentaram durante a fase de nivelamento 
tático diminuições significativas de massa corporal e percentual de gordura.  

É importante que mais pesquisas deste tipo sejam realizadas também nas demais 
fases do Curso SAR, a fim de se chegar a um panorama mais completo.  

Sugerem-se, também, estudos posteriores a fim de investigar se análises 
antropométricas como as que foram realizadas nesta pesquisa são indicadores confiáveis 
para mensurar o nível de exigência a que os alunos estão sendo submetidos nesse tipo 
de treinamento.  

Espera-se, portanto, que esta pesquisa colabore para o desenvolvimento ou até 
mesmo a elucidação de meios para avaliar níveis de exigência e seus impactos em 
cursos militares de natureza operacional.  
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