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NÍVEL DE ESTRESSE E PADRÃO DE SONO EM MILITARES DE 

OPERAÇÕES ESPECIAIS E INTERVENÇÕES FITOTERÁPICAS 

RESUMO 

   A profissão militar desempenha inúmeras funções para a proteção e 

segurança da população, porém o fato de estar sobre estresse constante leva 

ao comprometimento do condicionamento físico, falta de sono, alimentação 

debilitada e patologias associadas. O estresse esta relacionado ao aumento do 

cortisol, irritabilidade, deficiência na imunidade, e um ciclo vicioso entre 

estresse-sono-ansiedade. A utilização de fitoterapia na modulação do estresse 

e também nos distúrbios do sono pode trazer melhora na qualidade de vida dos 

soldados. 

Palavras-chaves: Militar, estresse, ansiedade, sono, fitoterápicos,. 

INTRODUÇÃO 

    As profissões que demandam de cautela direta com ser humanos são 

profissões mais tensas e estressantes. Sabe-se que a profissão Militar, o qual 

trabalha diretamente com indivíduos e as mais diversas situações conflitantes e 

inusitadas no seu dia-a-dia, além do combate é uma profissão estressante 

(SPULDARO, NERI, 2013). 

Estudos mostram que militares tem mostrado baixos níveis de  qualidade 

de vida, altos índices de estresse e não possuem meios de prevenção desses 

males, como um alimentação balanceada e a prática de atividade física  

(JUNIOR, 2013). 

O estresse constante que se manifesta em situações que exigem grande 

risco leva a resiliência, ou seja, o indivíduo torna-se capaz de conservar 

aptidões em face de perigo e seguir harmoniosamente. Este fato é 

notoriamente observado em policiais (TAVARES, 2015). 

OBJETIVOS  

        Avaliar o nível de estresse e qualidade do sono em soldados de 

operações especiais e utilizar a fitoterapia para modular o estresse e o ciclo do 

sono-vigilia. 



 METODOLOGIA  

               Para primeira fase do trabalho a partir de embasamento em revisão 

bibliográfica sobre o assunto, verificou-se que o policial de elite do estado do 

Rio de Janeiro está propenso ao estresse e consequentemente a distúrbios do 

sono. Para tanto, 266 policiais de elite (25-50 anos), do sexo masculino, 

participaram livre e espontaneamente da coleta de sangue e inquéritos sobre 

estresse e qualidade do sono, após lerem e assinarem o termo de 

consentimento livre e esclarecido, vinculado a projeto de pesquisa aprovado na 

Plataforma Brasil.  Análise do cortisol sérico dos soldados foi feita a partir da 

coleta amostras em tubos heparinizados, realizada no próprio quartel. O soro 

foi submetido ao método Quimioluminescencia  e os resultados comparados 

aos valores de referencia para adultos,antes das 10hs: 3,70 a 19,40 ug/dL. Em 

paralelo a coleta os soldados responderam o Inventário de Sintomas 

de Stress para Adultos (ISSL) padronizado por Lipp e Guevara (1994), este 

fornece uma medida objetiva da sintomatologia do estresse em jovens acima 

de 15 anos e adultos. Juntamente com o questionário sobre o índice de 

qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI) para avaliar as características dos 

padrões de sono e quantificar a qualidade do sono dos soldados. 

 Para segunda etapa após a análise dos dados serão escolhidos 

fitoterápicos para intervenção na modulação do cortisol e qualidade do sono. 

DESENVOLVIMENTO 

 Assim como o estresse traz alterações fisiológicas importantes, a 

qualidade do sono prejudicada diminui o estado de alerta e a dificuldade de 

manter o foco, além de lapsos de atenção o que antagoniza o alto nível de 

atenção e alerta exigido do policial militar submetido a turnos de trabalho 

extensos e cansativos (BERNARDO et al., 2015). 

 Souza (2015) relata que quando um indivídio é submetido ao estresse 

crônico pode ocorrer o chamado “coping” que representa a administração da 

situação estressora com consequente adaptação. Porém os níveis de cortisol 

se encontram altos, pelo estágio de resistência ao estresse. 

RESULTADOS PRELIMINARES 



 Após a análise do cortisol plasmático dos 266 soldados, 

surpreendentemente, pode-se observar que não houveram valores acima da 

referência porém, 3 soldados apresentaram níveis muito baixos de cortisol 

circulante (≤ 1 ug/dL). Correlacionando ao Inventário de Sintomas 

de Stress para Adultos (ISSL), observou-se que com relação às fases de 

estresse em 24 horas, ultima semana e ultimo mês poucos soldados 

demonstraram estar em estresse (quadro 1). 

   STRESS 24H  STRESS SEMANA  STRESS MÊS  

QUASE 

EXAUSTÃO  

1  1  3  

RESISTÊNCIA  67  72  49  

FALSO  198  193  213  

Quadro1: Fases do estresse e número de soldados em cada fase 

Todavia quando analisado o questionário de qualidade do sono, os resultados 

estão demonstrados no gráfico abaixo, onde se pode observar que apenas 57 

soldados apresentam uma qualidade ótima de sono, enquanto 76 com 

distúrbios leves, 97 distúrbios em duas áreas do sono e 36 alterações graves 

no ciclo do sono-vigilia. 
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