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RESUMO

Usualmente, a avaliação do consumo energético tem sido baseada em estimativas registradas ou relatadas, como o recordatório de 24h. Porém, 
a maioria das pessoas tende a subestimar ou superestimar a ingestão alimentar diária quando avaliadas somente através de inquéritos 
alimentares. Por isso, é importante avaliar a necessidade energética total diária, a fim de obter resultados mais completos sobre a adequação 
e/ou inadequação da ingestão energética e nutricional de cada indivíduo. Objetivo: Avaliar a adequação da necessidade energética estimada em 
relação à ingestão alimentar diária real de militares do 18º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Município de Cabo Frio - RJ. Metodologia: Foram 
avaliados 63 militares do 18º Grupo do Corpo de Bombeiros (GBM) do município de Cabo Frio - RJ. A avaliação de consumo alimentar se deu por 
recordatório de 24h. Estes inquéritos foram avaliados através do software de nutrição Dietbox versão 2.0, obtendo-se o valor energético 
pertinente à ingestão alimentar diária de cada militar. O valor energético total (VET) foi calculado a partir do uso da equação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS 1995) para o cálculo de taxa metabólica basal (TMB) considerando o peso ideal de cada um e o fator de atividade física 
individual segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO 2004) para indivíduos sedentários (1,2), atividades 
leves (1,5), moderadas (1,7) e intensas (2,1), específicas para o sexo. Os dados foram analisados e expressos como média±desvio padrão. Foram 
consideradas inadequações um consumo energético diferente da margem de ±5% da estimativa do VET. A avaliação dos dados contou com a 
utilização do software Excel (Microsoft Office 7.0). Resultados: Os militares eram em sua maioria homens (94%) com idade 39,63±7,53anos, peso 
corporal 82,07±14,09Kg, peso ideal 66,33±5,72Kg, com VET 2.325,17±383,15Kcal/dia e consumo energético baseado no inquérito alimentar de 
2.338,13±924,88Kcal/dia. Sendo assim, a maioria (88,9%) apresentou inadequação do consumo energético destes, 42,8% dos  apresentaram 
ingestão energética abaixo do indicado pelo cálculo do VET proposto pela OMS, apontando uma ingestão energética insuficiente; 47,6% dos 
militares apresentaram ingestão energética acima do recomendado pelo VET, caracterizando um consumo energético excessivo e apenas 11,1% 
dos militares apresentaram ingestão energética adequada em relação ao VET. Conclusão: Conclui-se que a maioria apresentou inadequação na 
ingestão energética em relação ao VET calculado. Destes, um percentual maior consumiu acima do calculado, caracterizando consumo 
hipercalórico, sendo incompatível com o VET individual. Sugere-se que esse consumo aumente a frequência de sobrepeso e obesidade nos 
militares estudados. Contudo, o alto percentual de inadequação pode estar relacionado a limitação do estudo em avaliar os recordatórios que 
representam a alimentação de apenas um dia. Por isso, este, segue em andamento e mais dados serão obtidos para tal comprovação.
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