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RESUMO  

A síndrome metabólica (SM) é caracterizada por um conjunto de fatores de 
risco cardiometabólicos incluindo obesidade, hipertensão, hiperglicemia e 
dislipidemia, e está fortemente associada ao acometimento cardiorrenal. A 
doença renal crônica é usualmente assintomática nos estágios iniciais, o que 
torna o diagnóstico precoce extremamente importante. Estimativas da taxa de 
filtração glomerular (e-TFG) têm sido realizadas através de equações baseadas 
nos níveis séricos de creatinina (Cr) e/ou cistatina C (CysC) e, diversos autores 
têm preferido a utilização da fórmula combinada (e-TFGCr-CysC), já esta 
estimativa minimiza os fatores extra-renais que podem alterar as 
concentrações de Cr e CysC. Sabe-se que a transição entre a adolescência e a 
vida adulta acarreta em diversas mudanças na rotina que podem contribuir 
para o aumento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Apesar da 
grande atenção dada na literatura quanto à presença dos fatores 
desencadeantes da SM relacionados ao acometimento renal, poucos são os 
estudos que elucidam tais correlações na população adulta jovem. Para avaliar 
riscos precoces no adulto jovem envolvendo SM e função renal, este trabalho 
objetiva identificar correlações entre e-TFG baseadas na Cr e/ou CysC com 
componentes da SM em adultos jovens, de acordo com o gênero. Trata-se de 
um estudo de corte transversal, onde adultos jovens universitários com idades 
entre 18 e 30 anos foram pareados segundo o gênero, coincidindo intervalos 
de idades de um ano; e segundo as mesmas faixas de índice de massa 
corporal (IMC). Todos os indivíduos foram submetidos à avaliação clínica e 
coleta de sangue para dosagens laboratoriais. A SM foi classificada de acordo 
com os critérios diagnósticos da Joint Interim Statement. A e-TFG foi estimada 
através de equações da Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, 
(e-TFGCr; e-TFGCysC; e-TFGCr-CysC). Foram avaliados 78 indivíduos com média 

de idade de 24,5 anos (± 2,8), onde cerca de 70% destes apresentou pelo 

menos um dos componentes de SM, a qual teve incidência global de 10,3%, 
sendo maior no gênero masculino (15,4% vs. 5,1%). Como grupos, não se 
observou diferenças significativas entre os gêneros para a e-TFG, 
independente das fórmulas utilizadas. Contudo, ao se realizar estudos de 
regressão linear, observou-se correlações significativas (Pearson; p < 0,05) 
entre a e-TFG e os marcadores metabólicos somente na população masculina. 
Além disso, nessa mesma população, foi observada uma associação 
significativa entre o aumento do número de componentes da SM e o 
decaimento da e-TFGCr e e-TFGCr-CysC (zero vs. dois ou mais componentes, 
ANOVA, p < 0,05). O decaimento da e-TFG, associado à presença de 
componentes da SM e à resistência insulínica em indivíduos adultos jovens 
masculinos pode representar um risco específico preocupante e indicar que 
estudos mais detalhados sejam necessários para o melhor entendimento de 
tais achados. 
 

Palavras-chave: síndrome metabólica, adulto jovem, doença renal crônica, 
taxa de filtração glomerular. 
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ABSTRACT  

Metabolic syndrome (MS) is characterized by a set of cardiometabolic risk 
factors including obesity, hypertension, hyperglycemia and dyslipidemia, and is 
strongly associated with cardiorenal involvement. Chronic kidney disease is 
usually asymptomatic in the early stages, which makes early diagnosis 
extremely important. Glomerular filtration rate estimation (e-GFR) have been 
performed according to equations based on serum levels of creatinine (Cr) 
and/or cystatin C (CysC), and several authors have preferred the use of 
combined formula (e-TFGCr-CysC), since this estimation minimizes the extrarenal 
factors, which can alter Cr and CysC concentrations. It is known that transition 
between adolescence and adulthood results in several changes in routine that 
may contribute to increasing risk for chronic diseases. Despite the great 
attention in the literature about the presence of triggering MS factors related to 
renal involvement, there are few studies that elucidate these correlations in 
young adult population. To evaluate early risks in young adults involving MS 
and renal function, this work aims to identify correlations between e-GFR based 
on Cr and/or CysC with MS components in young adults, according to gender. 
This is a cross sectional study, where young university adults aged between 18 
and 30 were matched by gender, coinciding one year age ranges; and 
according to the same body mass index ranges. All subjects underwent clinical 
evaluation and blood sampling for laboratory measurements. MS was 
determined according to the Joint Interim Statement diagnostic criteria. The e-
GFR was estimated using Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
equations (e-GFRCr; e-GFRCysC; e-GFRCr-CysC). Seventy-eight subjects were 

evaluated, which presented a mean age of 24.5 years (± 2.8); 10.3% had MS, 

with higher incidence among males (15.4% ♂ vs. 5.1% ♀). Elevated waist 
circumference (WC) was the MS component most observed (50% of cases). 
Significant correlations (Pearson; p < 0.05) between e-GFR and metabolic 
markers were observed only in male population. In addition, a significant 
association between the increase of MS components and the decay of e-GFRCr 
and e-GFRCr-CysC (zero vs. two or more components, ANOVA, p <0.05) only 
among males was observed. e-GFR decay associated with components of MS 
presence and insulin resistance in young male adults could represent a 
worrying specific risk and indicate that further studies are needed to better 
understand these findings. 

 
 
 
Keywords: metabolic syndrome, young adult, chronic kidney disease, 
glomerular filtration rate. 

 

 

 

 

  vii 



8 
 

LISTA DE TABELAS 

 

NÚMERO TÍTULO PÁGINA 

Tabela 1 
Descrição das características clínico-laboratoriais dos 
voluntários incluídos na pesquisa no período de janeiro de 
2013 a fevereiro de 2015. 

31 

Tabela 2 

Correlações entre e-TFGCr, e-TFGCysC e e-TFGCr-CysC (CKD-
EPI) e parâmetros metabólicos e antropométricos na 
população total e de acordo com o gênero dos voluntários 
incluídos na pesquisa no período de janeiro de 2013 a 
fevereiro de 2015. 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  viii 



9 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

NÚMERO TÍTULO PÁGINA 

Quadro 1 Alguns critérios diagnósticos da síndrome metabólica 15 

Quadro 2 Classificação dos estágios de doença renal crônica 
segundo KDIGO Guidelines (2012) 

17 

Quadro 3 
Fórmula para a estimativa da taxa de filtração glomerular 
baseada na Cr sérica 
 

18 

Quadro 4 
Fórmula para a estimativa da taxa de filtração glomerular 
baseada na CysC sérica 
 

19 

Quadro 5 
Fórmula para a estimativa da taxa de filtração glomerular 
baseada nos níveis séricos de Cr e CysC 
 

20 

Figura 1 
Interrelações entre a adiposidade e as mudanças 
indesejadas no coração e rins observadas na síndrome 
cardiorrenal 

21 

Figura 2 
Distribuição do número de componentes da síndrome 
metabólica apresentados pela população total e de acordo 
com o gênero 

32 

Figura 3 Prevalência dos componentes da síndrome metabólica na 
população total  

33 

Figura 4 

Taxa de filtração glomerular estimada (e-TFGCysC, e-TFGCr 

e e-TFGCr-CysC) segundo número de componentes da 
síndrome metabólica na população total e de acordo com 
o gênero 

36 

 

 

 

 

 

 

  ix 



10 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

CC: circunferência de cintura 

CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

Cr: creatinina 

CT: colesterol total 

CysC: cistatina C 

DCV: doenças cardiovasculares 

DM2: diabetes mellitus tipo 2 

DRC: doença renal crônica 

EROs: espécies reativas de oxigênio 

e-TFG: taxa de filtração glomerular estimada 

HAS: hipertensão arterial sistêmica 

HDL-c: colesterol associado à lipoproteína de alta densidade 

HOMA-IR: Modelo Homeostático de Avaliação à Resistência Insulina 

HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro 

IDF: International Diabetes Federation 

IL: interleucina 

IMC: índice de massa corporal 

JIS: Joint Interim Statement 

KDIGO: Kidney Disease - Improving Global Outcomes 

LAMAP: Laboratório Multiusuário de Apoio à Pesquisa em Nefrologia e 

Ciências Médicas 

LDL-c: colesterol associado à lipoproteína de baixa densidade 

MDRD: Modification of Diet in Renal Disease 

  x 



11 
 

NCEP-ATPIII: National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 
III 

NFK: National Kidney Foundation 

OMS: Organização Mundial de Saúde 

PA: pressão arterial 

PAD: pressão arterial diastólica 

PAI: plasminogen activator inhibitor 

PAS: pressão arterial sistólica 

RAC: razão albumina-creatinina 

REA: razão de excreção de albumina 

RI: resistência à insulina 

SM: síndrome metabólica 

SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterosna 

TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TFG: taxa de filtração glomerular 

TG: triglicerídeos 

TNF: tumos necrosis factor 

TPA: tissue plasminogen activator 

UFF: Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

 

 

  xi 



12 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 13 

2. 2. REVISÃO DE LITERATURA 14 

2.1. SÍNDROME METABÓLICA 14 

2.2. DOENÇA RENAL CRÔNICA: CLASSIFICAÇÃO E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 16 

2.2.1. Avaliação da função renal pela taxa de filtração glomerular estimada  18 

2.3. MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS NA DOENÇA RENAL ASSOCIADA À OBESIDADE 20 

2.4. O RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS ASSOCIADAS À OBESIDADE 
NA VIDA ADULTA JOVEM 

 

23 

3. OBJETIVOS  25 

3.1. OBJETIVO GERAL 25 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 25 

4. METODOLOGIA  26 

4.1. DESENHO DE ESTUDO 26 

4.2. LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 26 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 26 

4.3.1. Recrutamento dos voluntários 26 

4.3.2. Critérios de inclusão  27 

4.3.3. Critérios de exclusão 27 

4.4. AVALIAÇÃO FÍSICA 27 

4.5. COLETA E PROCESSAMENTO DO MATERIAL BIOLÓGICO 27 

4.6. TESTES LABORATORIAIS 28 

4.7. CLASSIFICAÇÃO DA SÍNDROME METABÓLICA 28 

4.8.  ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR  29 

4.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 29 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 30 

6. RESULTADOS 31 

6.1. PREVALÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA 32 

6.2. CORRELAÇÕES ENTRE TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR ESTIMADA E 
BIOMARCADORES METABÓLICOS, ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS E PRESSÃO 
ARTERIAL SISTÊMICA 

34 

6.3. CORRELAÇÕES ENTRE TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR ESTIMADA E OS 
COMPONENTES DA SÍNDROME METABÓLICA 

36 

7. DISCUSSÃO 38 

8. CONCLUSÕES 46 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 47 

APÊNDICE 1 (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO) 55 

ANEXO 1 (PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA) 57 

 

 

 

 

  xii 



13 
 

1. INTRODUÇÃO 

Síndrome metabólica (SM) é um termo usado para representar um conjunto 

de fatores de risco cardiometabólicos incluindo obesidade, hipertensão, 

hiperglicemia e dislipidemia1. A SM está fortemente associada ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV). Dessa forma, pode estar 

relacionada a um possível acometimento renal. Além da crescente prevalência 

de SM em indivíduos do sexo feminino, centrada principalmente na fase pós-

menopausa2, os indivíduos do sexo masculino possuem maiores depósitos de 

gordura visceral, e a deposição de gordura nessa região corporal constitui uma 

importante fonte de fatores inflamatórios que favorecem o desenvolvimento 

precoce de resistência à insulina, dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica 

(HAS)3. Por outro lado, a transição entre a adolescência e a vida adulta está 

associada a mudanças no estilo de vida, podendo representar aumento do 

risco para o desenvolvimento de doenças associadas à obesidade4-6.  

A doença renal crônica (DRC) é usualmente assintomática nos estágios 

iniciais, por isso o diagnóstico precoce é essencial, particularmente em 

populações jovens que seriam beneficiadas com a interrupção ou adiamento da 

progressão da doença renal e/ou de suas comorbidades associadas. 

Estimativas da taxa de filtração glomerular (TFG) têm sido realizadas através 

de fórmulas baseadas nos níveis séricos de creatinina (Cr) e/ou cistatina C 

(CysC)7. Alguns autores têm recomendado a utilização de fórmulas baseadas 

na CysC devido a sua performance sofrer menor influência da massa 

muscular8. Contudo, pesquisas recentes têm identificado fatores passíveis de 

modificar os níveis de CysC, tais como a idade7, o gênero9, e também a 

obesidade10. Dessa forma, a fórmula combinada (e-TFGCr-CysC) poderia 

representar uma vantagem ao balancear o efeito de tais fatores, inclusive na 

população de adultos jovens7. 

Apesar da atenção muito presente na literatura científica na relação entre 

SM e DRC, poucos estudos foram realizados para identificar riscos precoces 

para DCV no adulto jovem. O presente estudo teve como objetivo identificar 

correlações entre a função renal, através de estimativas da TFG (e-TFG) com o 

uso de equações baseadas na Cr e/ou CysC, com componentes da SM em 

adultos jovens, de acordo com o gênero. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. SÍNDROME METABÓLICA 

A síndrome metabólica, também denominada como “síndrome X” ou 

“síndrome da resistência insulínica”, foi primeiramente descrita por Gerald 

Reaven em 1988. Consiste em uma doença plurimetabólica que tem como 

principais mecanismos patológicos a perda do controle glicêmico e da 

homeostase insulínica, associados à hipertensão e a um estado dislipidêmico 

com altos níveis plasmáticos de triglicerídeos e baixos de colesterol associado 

à lipoproteína de alta densidade (HDL-c)1. Sabe-se que o conjunto dessas 

modificações metabólicas atua sinergicamente como fator de risco para o 

desenvolvimento DCV, como também do diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Em 

2005, a SM esteve associada ao aumento de 1,5 vezes na mortalidade geral e 

de 2,5 vezes na mortalidade por evento cardiovascular no Brasil11.  

Existem vários diferentes critérios para o diagnóstico da SM amplamente 

utilizados na literatura, tendo estes apresentado variações nos pontos de corte 

e componentes considerados12 (Quadro 1). A I Diretriz Brasileira de Síndrome 

Metabólica (2005) adotou a definição do National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATPIII) de 200111,13, entretanto, 

estudos mais recentes14-16 vêm utilizando o critério da Joint Interim Statement 

(JIS) (2009), que representa uma tentativa de integrar os critérios de 

diagnóstico da SM mais utilizados pela literatura internacional. Além da 

facilidade de aplicação, o critério diagnóstico JIS leva em conta a origem 

geográfica e étnica do indivíduo para ajuste do ponto de corte da circunferência 

de cintura (CC), além de ajustar o ponto de corte da glicemia em jejum para ≥ 

100 mg/dL17. 
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Quadro 1. Alguns critérios diagnósticos da síndrome metabólica. 

 

Parâmetro 

Diagnóstico 

OMS 

(1998) 

NCEP-ATPIII 

(2001) 

IDF 

(2005) 

JIS 

(2009) 

Obesidade 

RCQ 

>0,9 ♂; >0,85 ♀ 

e/ou IMC >30kg/m2 

CC 

≥ 102 cm ♂ 

≥ 88 cm ♀ 

CC 

≥ 94 cm ♂ 

≥ 80 cm ♀ 

CC# 

≥ 90 cm ♂ 

≥ 80 cm ♀ 

Triglicerídeos ≥ 150 mg/dL ≥ 150 mg/dL ≥ 150 mg/dL** 

 

≥ 150 mg/dL** 

HDL-c 
< 35 mg/dL ♂ 

< 39 mg/dL ♀ 

< 40 mg/dL ♂ 

< 50 mg/dL ♀ 

    < 40 mg/dL ♂ 

< 50 mg/dL ♀** 

    < 40 mg/dL ♂ 

< 50 mg/dL ♀** 

Glicemia em 

jejum 
≥ 110 mg/dL ≥ 110 mg/dL 

≥ 100 mg/dL 

ou DM2 
≥ 100 mg/dL*** 

Pressão 

arterial 

sistêmica 

PAS ≥ 140 mmHg 

e/ou 

PAD ≥ 90 mmHg 

PAS ≥ 130 mmHg 

e/ou 

PAD ≥ 85 mmHg* 

PAS ≥ 130 mmHg 

e/ou 

PAD ≥ 85 mmHg* 

PAS ≥ 130 mmHg 

e/ou 

PAD ≥ 85 mmHg* 

Outros 

fatores de 

risco 

REA ≥ 20 µg/min 

ou RAC ≥ 30mg/g 
- - - 

Critério 

diagnóstico 

Glicemia 

 ≥ 110 mg/dL +  

2 componentes 

Pelo menos 3 

componentes 

CC elevada  

+ 2 componentes 

Pelo menos 3 

componentes 

Fonte: adaptado de ONESI, 2014 e ALBERTI, 2009. 
*Ou uso de medicamentos para tratamento de hipertensão arterial. 
**Ou uso de medicamentos para tratamento de dislipidemias. 
***Ou uso de medicamentos hipoglicemiantes. 
#
Ajustada para populações latino-americanas. 

OMS: Organização Mundial de Saúde; NCEP-ATPIII: National Cholesterol Education Program Adult Treatment 
Panel III; IDF: International Diabetes Federation; RCQ: razão circunferência-quadril; IMC: índice de massa 
corporal; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; REA: razão de excreção da albumina; 
RAC: relação albumina-creatinina; CC: circunferência de cintura, DM2: diabetes mellitus tipo 2. 

 

 

Apesar dos vários critérios diagnósticos propostos, ainda é necessário 

um melhor entendimento dos mecanismos que interrelacionam a SM com o 

aumento do risco cardiorrenal18. Embora não seja considerada nos critérios 

diagnósticos mais utilizados atualmente, a resistência à insulina (RI) é uma 
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condição que está frequentemente presente na SM, e diversas manifestações 

clínicas da síndrome são explicadas a partir dessa disfunção19. Além disso, a 

liberação de adipocinas pelo tecido adiposo pode afetar a sinalização da 

insulina no fígado, músculo esquelético e vasos sanguíneos18. O aumento da 

adiposidade visceral parece estar relacionado com o estabelecimento da 

resistência insulínica e do estado pró-inflamatório crônico de baixo grau através 

da liberação exacerbada de citocinas pró-inflamatórias20. 

Vários estudos reportam que a condição pró-oxidativa causada pela 

superprodução de espécies reativas de oxigênio (EROs) representa um 

importante papel no desenvolvimento da SM, onde o aumento do estresse 

oxidativo associado à diminuição das defesas antioxidantes pode levar a 

descontroles metabólicos e alterações na sinalização celular21-24. Na SM, o 

estado pró-oxidativo pode prejudicar a via de sinalização da insulina e levar à 

ação lesiva no endotélio e, dessa forma, podemos observar que essa condição 

pode levar ao estabelecimento da RI e atuar na aceleração do processo 

aterogênico24. Diversos estudos buscam estabelecer os melhores marcadores 

de estresse oxidativo, suas variações em diferentes populações, sexo e idade, 

além das variações sofridas devido à alimentação e fatores externos21. 

 

2.2. DOENÇA RENAL CRÔNICA: CLASSIFICAÇÃO E MÉTODOS DE 

AVALIAÇÃO  

 

A classificação da DRC, segundo a National Kidney Foundation (NFK), 

baseia-se na presença de anormalidades estruturais e/ou funcionais nos rins 

associadas ou não ao decaimento da TFG por três meses ou mais, sendo esta 

medida relacionada ao aumento de risco para DCV e mortalidade geral25. Os 

estágios de DRC segundo a e-TFG e a presença ou não de dano renal (ex.: 

alterações urinárias como hematúria e proteinúria ou alterações em exame de 

imagem) estão descritos no Quadro 2. 
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Quadro 2. Classificação dos estágios de Doença Renal Crônica segundo 
KDIGO Guidelines (2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TFGCr: taxa de filtração glomerular baseada na creatinina sérica; RAC: relação 

albumina-creatinina. Fonte: adaptado de KDIGO Clinical Practice Guideline, 2013. 
 

Recentemente, a literatura internacional vem dando atenção para a 

discussão sobre novas classificações que alterem os limites dos estágios de 

DRC propostos pela NFK quando os indivíduos avaliados em questão são 

crianças, adolescentes e adultos jovens. O estudo de Pottel et al.26 (2015) foi 

desenhado a partir da observação de valores normais de creatinina sérica 

nessa população, com o cálculo e-TFG correspondente e a  comparação com 

os valores de referência para o cálculo da TFG obtidos de forma direta. A partir 

dos dados obtidos na pesquisa, o grupo concluiu que o limite para a inclusão 

no estágio G3, com observação de níveis anormais de creatinina, deve ser 

modificado para 75 ml/min/1,73m2, quando se trata de indivíduos com idade 

entre dois e 25 anos. 

 

 

 

Categoria e-TFGCr  

(mL/min/1,73m
2

) 
Descrição 

G1 ≥ 90 Normal ou alta 

G2 60 - 89 Queda leve da e-TFG 

G3a 45 – 59 Queda moderada da e-TFG 

G3b 30 – 44 Queda moderada/severa da e-TFG 

G4 15 – 29 Queda severa da e-TFG 

G5 < 15 Falência renal 

Categoria RAC (mg/g) Descrição 

A1 < 30 Normal ou leve aumento da RAC 

A2 30 – 300 Aumento moderado da RAC 

A3 > 300 Aumento severo da RAC 
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2.2.1. Avaliação da função renal pela taxa de filtração glomerular 

estimada  

 

Tanto na prática clínica quanto no âmbito de pesquisa científica, a 

avaliação laboratorial da função renal torna-se de grande importância pra o 

diagnóstico e tratamento de doenças renais, seja em rins nativos ou 

transplantados. A determinação da TFG é vista como o melhor marcador de 

função renal em indivíduos saudáveis ou doentes, sendo definida como o 

volume plasmático de uma determinada substância, que pode ser 

completamente filtrada pelos rins, em uma determinada unidade de tempo27. A 

utilização de biomarcadores como a inulina, o iotalamato-I125 e o iohexol, que 

são filtrados, em sua totalidade, pelos rins é o padrão-ouro para a 

determinação da TFG. Entretanto, a utilização desses marcadores apresentam 

várias desvantagens, como: disponibilidade limitada, alto custo, execução 

trabalhosa, desconforto do paciente e uso de material radioativo28. Dessa 

forma, para o uso na rotina clínica em nefrologia, outros biomarcadores são 

utilizados para avaliar a função renal.  

Para a estimativa da TFG, o uso dos valores séricos de creatinina, 

associado a dados demográficos, é aplicado mundialmente para a 

determinação de equações como MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) 

e Cockcroft-Gault. A TFGCr avaliada pela fórmula da CKD-EPI segue descrita 

no Quadro 3 abaixo. 

 

Quadro 3. Fórmula para a estimativa da taxa de filtração glomerular baseada na Cr 
sérica. 

Fonte: adaptado de KDIGO Clinical Practice Guideline, 2013. 

Fórmula baseada na creatinina sérica  

 

e-TFGCr = 141 x min(Cr/κ,1)α x max(Cr/κ)-1,209 x 0,933idade x 1,108[se feminino] x 
1,159[se etnia afro-americana] 

 

onde, 

κ = 0,7 se for do sexo feminino 
κ = 0,9 se for do sexo masculino 
α = -0,329 se for do sexo feminino 

 
α = -0,411 se for do sexo masculino 
min = valor mínimo, Cr/κ ou 1 
max = valor máximo, Cr/κ ou 1 
Cr= creatinina sérica (mg/dL) 
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A Cr é um produto derivado da creatina muscular, onde espontânea e 

irreversivelmente, 1-2% da creatina livre se converte em creatinina todos os 

dias. Apesar de ser livremente filtrada pelos rins, sabe-se que uma parcela 

pequena de Cr pode secretada pelos túbulos renais e seus níveis séricos 

podem ser influenciados pela massa muscular, dieta, idade e gênero8,27,28. Por 

muitos anos, estudos epidemiológicos utilizaram a e-TFCCr, porém, com o 

recente avanço da utilização de fórmulas baseadas da CysC, alguns autores 

consideram essas fórmulas mais específicas para identificação do dano renal 

pois a CysC, ao contrário da Cr, não é influenciada pela massa muscular e 

estado nutricional do indivíduo8. A TFGCysC avaliada pela fórmula da CKD-EPI 

segue descrita no Quadro 4. 

 

Quadro 4. Fórmulas para a estimativa da taxa de filtração glomerular baseada na 
CysC sérica. 

Fonte: adaptado de KDIGO Clinical Practice Guideline, 2013. 

 

A CysC é uma proteína básica, da família das proteínas inibidoras de 

cisteína proteinase, e apresenta baixo peso molecular (13kDa). É produzida em 

ritmo constante por todas as células nucleadas e livremente filtrada pelo 

glomérulo27,28. Apesar de possuir as características necessárias para um bom 

biomarcador na estimativa da TFG, pesquisas recentes identificam que alguns 

fatores também podem modificar os níveis de CysC, sendo eles idade, 

gênero9,29, biomarcadores inflamatórios30, indicadores de obesidade10 e até 

mesmo a presença de SM31. 

Dessa forma, a fórmula combinada (e-TFGCr-CysC) tem sido preferida 

pelos autores na realização de pesquisas que identifiquem fatores associados 

à disfunção renal, pois a utilização dos dois biomarcadores simultaneamente 

Fórmula baseada na cistatina C sérica 

 

e-TFGCysC = 133 x min(CysCs/0,8; 1)0,499 x max(CysCs/0,8; 1) 1,328 x 0,996idade [x 
0,932 se feminino] 

 

onde,  

CysC = cistatina C sérica (mg/L) 
min = valor mínimo, CysC/0,8 ou 1 
max = valor máximo, CysC/0,8 ou 1 
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pode reduzir a ação de fatores extra-renais que influenciam na medida isolada 

de Cr ou CysC, inclusive na população de adultos jovens7. (Quadro 5) Alguns 

autores demonstram a superioridade da performance das equações baseadas 

na CysC), principalmente quando é utilizada a fórmula combinada, em 

comparação com as fórmulas que utilizam apenas a Cr sérica8, 32-35 . 

 

Quadro 5. Fórmula para a estimativa da taxa de filtração glomerular baseada nos 
níveis séricos de Cr e CysC. 

Fonte: adaptado de KDIGO Clinical Practice Guideline, 2013. 

 

 

2.3. MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS NA DOENÇA RENAL 

ASSOCIADA À OBESIDADE 

 

Vários estudos têm correlacionado obesidade e DRC36-40 e sugerem que 

a realização de estratégias para diminuir o risco de desenvolvimento de doença 

renal inclua a prevenção do sobrepeso e da obesidade36. Anormalidades renais 

precoces têm sido incriminadas em associação à obesidade crônica e à 

resistência à insulina e, portanto, à SM41,42. Os mecanismos pelos quais a 

obesidade causa injúria renal ainda não são muito bem compreendidos, mas 

sabe-se que envolvem alterações hemodinâmicas, inflamatórias e 

metabólicas42. 

A interação entre a obesidade e o acometimento renal parece ser 

baseada no desenvolvimento da hiperfiltração glomerular, onde a produção de 

Fórmula baseada na combinação dos níveis séricos de creatinina e 

cistatina C 

 

e-TFGCr-CysC = 135 x min(Cr/κ, 1)α x max(Cr/κ, 1)0,601 x min(CysC/0,8; 1)0,375 x 

max(CysC/0,8; 1)0,711 x 0,995idade x 0,969 [se feminino] x 1,08 [se etnia afro-
americana] 

 

onde,  

κ = 0,7 se for do sexo feminino  
κ = 0,9 se for do sexo masculino 
α = -0,329 se for do sexo feminino 
α = -0,411 se for do sexo masculino 
min = valor mínimo, Cr/κ ou 1 

 
max = valor máximo, Cr/κ ou 1 

Cr= creatinina sérica (mg/dL) 

CysC = cistatina C sérica (mg/l) 
min = valor mínimo, CysC/0,8 ou 1 
max = valor máximo, CysC/0,8 ou 1 
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proteínas e citocinas inflamatórias (como a proteína C reativa, interleucina-6, 

fator de necrose tumoral α, leptina e resistina) pelo tecido adiposo pode ser a 

causa do evento. A hiperfiltração glomerular reflete o aumento da pressão 

capilar do glomérulo, o que pode levar ao aumento da excreção de proteínas 

pelo rim, causando assim, elevação da microalbuminúria43. As interações entre 

os componentes da síndrome cardiorrenal estão demonstradas na Figura 1.  

 

Figura 1. Interrelações entre a adiposidade e as mudanças indesejadas no coração e 
rins observadas na síndrome cardiorrenal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de SOWERS et al. 2011. 

TFG: taxa de filtração glomerular; IL: interleucina; PAI: plasminogen activator inhibitor (inibidor 
de ativação de plasminogênio); SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona; EROs: 
espécies reativas de oxigênio; TNF: tumor necrosis factor (fator de necrose tumoral); TPA: 
tissue plasminogen activator (ativador de plasminogênio tecidual).  
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Outros trabalhos de pesquisa sugerem que altos níveis de adiposidade 

corporal impliquem em uma carga extra sobre os néfrons, hipertrofia glomerular 

e dano podocitário, que promoveria a progressão da disfunção renal e falência 

dos rins41,44,45. A ativação exacerbada do sistema renina-angiotensina-

aldosterona na obesidade causa aumento da reabsorção de sódio, o que pode 

estar relacionado com o desenvolvimento da HAS e, além disso, os níveis 

elevados de angiotensina II podem acarretar na elevação da pressão dos 

capilares intraglomerulares e promover proteinúria45. Por outro lado, a 

obesidade pode levar a disfunções cardiovasculares e renais através de outros 

mecanismos, como hipertensão, hiperglicemia, dislipidemia, e aterosclerose. 

Esses fatores podem agir sinergicamente e aumentar o risco para o 

desenvolvimento de DRC e progressão da doença renal em fase avançada42. 

Por fim, os estados pró-inflamatório e pró-oxidativo também podem estar 

relacionados à progressão da doença renal, já que citocinas e espécies 

reativas de oxigênio, quando são liberadas de forma descontrolada, acarretam 

em lesão tissular renal e estão associadas ao desenvolvimento e agravamento 

do processo aterosclerótico45. 

Dittmann et al.46 (2013) observaram que indivíduos com índice de 

massa corporal (IMC) ou CC elevados possuem 83% de chances a mais de 

desenvolver DRC. A queda da e-TFG também pode ser influenciada pelo 

ganho de peso47 e outros estudos sugerem ainda que a associação entre o 

aumento da gordura visceral (medida através da relação cintura-quadril) com o 

decaimento da e-TFG é mais eficaz ao predizer o desenvolvimento da DRC e 

risco de mortalidade48, 49. O trabalho de Pinto-Sietsma et al.48 (2003) revelou 

que indivíduos com distribuição de gordura central, sejam eles com peso 

normal, sobrepeso ou obesidade, apresentam maior risco de queda da e-TFG. 

O estudo de Ejerblad et al.44 (2006) constatou que a prevalência do sobrepeso, 

da obesidade e da obesidade mórbida em indivíduos com idade superior a 20 

anos está fortemente relacionada à falência renal crônica, e apontou também 

que o risco é maior para os homens nos estágios iniciais da obesidade. Vivante 

et al.50 (2012) observaram que adolescentes com sobrepeso e obesidade têm 

maior risco de desenvolver doença renal terminal e Silverwood et al.51 (2013) 

identificaram que o sobrepeso no início da vida adulta é significativamente 
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associado com a redução da função renal em idades mais avançadas, sendo 

ambos os estudos baseados em amostras populacionais. 

 

2.4. O RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS ASSOCIADAS 

À OBESIDADE NA VIDA ADULTA JOVEM  

A grande maioria dos jovens, ao iniciar sua vida acadêmica, passa por 

modificações no estilo de vida. Fatores como estresse, sedentarismo e dieta 

desbalanceada, facilitam em maior ou menor grau o desenvolvimento da 

obesidade e das comorbidades associadas. Atualmente, com o avanço da 

tecnologia e da indústria de alimentos, ocorreram modificações tanto no hábito 

alimentar quanto no nível de atividade física praticado rotineiramente pelos 

jovens4. 

Dessa forma, os fatores de risco associados ao desenvolvimento de 

doenças crônicas estão sendo observados cada vez mais na população adulta 

jovem. No estudo de Moreira et al.52 (2011), os autores avaliaram o risco 

coronariano em 273 estudantes de diversos cursos em uma universidade 

privada, na dependência de fatores como hipertensão, sedentarismo, histórico 

familiar, tabagismo e sobrepeso. Mesmo em uma população adulta jovem com 

média de 24 anos, os autores relataram excesso de peso em cerca de 40% dos 

estudantes, sedentarismo em cerca de 35%, tabagismo em cerca de 15% e 

hipertensão arterial sistêmica em cerca de 10%, sendo maiores prevalências 

dos fatores de risco observadas na população masculina.  

Outro fator preocupante que pode estar associado ao desenvolvimento 

de doenças crônicas é o etilismo. Na pesquisa recente de Jardim et al.53 

(2014), foi identificada uma prevalência de etilismo de 32,7% entre acadêmicos 

de cinco cursos da área de saúde na região centro-oeste do Brasil. Além disso, 

sabe-se que um estado sedentário pode estar relacionado a diversos fatores de 

risco para DCV, como elevação dos valores IMC, CC, PA e dos níveis séricos 

de TG, LDL-c e glicose, principalmente em adultos jovens54. O estudo de 

Rabelo et al.55 (1999) identificou 72,1% de mulheres sedentárias, em contraste 

com apenas 27,9% de homens sedentários. Em contrapartida, Fisberg et al.56 

(2001) relataram 35,6% de estudantes sedentárias em uma universidade de 

São Paulo. No estudo de Marques et al.57 (2009), com estudantes de medicina, 
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a prevalência de sedentarismo foi de 48%, tendo distribuição similar entre os 

gêneros.  

Diversos estudos relatam que a transição entre a adolescência e a vida 

adulta acarreta em diversas mudanças na rotina e diversos fatores podem 

contribuir para o ganho de peso e aumento do risco de desenvolvimento de 

doenças crônicas. Portanto, apesar da grande atenção dada na literatura 

quanto à presença dos fatores desencadeantes da SM e também à associação 

entre SM e o acometimento renal, poucos são os estudos que elucidam tais 

correlações na população adulta jovem. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

 O presente estudo visa identificar a correlação entre os componentes da 

síndrome metabólica e a taxa de filtração glomerular estimada baseada nos 

níveis séricos de creatina e/ou cistatina C em adultos jovens de acordo com o 

gênero. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a prevalência de SM na amostra composta por adultos jovens. 

 Identificar a prevalência dos componentes da SM na mesma amostra. 

 Correlacionar, de acordo com o gênero, a e-TFG com os marcadores 

metabólicos avaliados: PA, CC, IMC, triglicerídeos, resistência à insulina e 

colesterol total e frações. 

 Identificar a associação entre a e-TFG e o aumento na frequência dos 

componentes da SM, de acordo com o gênero. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. DESENHO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo observacional de corte transversal. 

 

4.2. LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado no Laboratório Multiusuário de Apoio à 

Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas (LAMAP), localizado Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) no período de janeiro de 2013 a 

fevereiro de 2015. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

Trata-se de amostra de conveniência, obtida a partir de recrutamento de 

livre demanda, sendo tamanho amostral definido a partir de pareamento de 

uma amostra inicial de 135 indivíduos. O pareamento foi realizado 

consecutivamente segundo o gênero, tendo como referência os indivíduos do 

gênero masculino, coincidindo-se pares com intervalo de idade de no máximo 

um ano de diferença e com as mesmas classificações de IMC (eutrofia, 

sobrepeso e obesidade). 

 

4.3.1. Recrutamento dos voluntários 

 

O presente estudo teve estratégias de divulgação que consistiram de 

apresentações, palestras, chamadas via internet por sites estudantis, redes 

sociais e também material impresso, que em conjunto foram direcionados aos 

estudantes, principalmente dos cursos de biomedicina e medicina, para alunos 

de todos os períodos, explicando a metodologia, os objetivos do estudo e a 

importância de ser voluntário.  

 

 

 



27 
 

  4.3.2. Critérios de inclusão  

 

 Adultos jovens entre 18 e 30 anos de idade de ambos os sexos. 

 Voluntário ter assinado o TCLE. 

 

4.3.3. Critérios de exclusão 

 

 História pregressa de câncer, doenças autoimunes e genéticas. 

 Infecções bacterianas ou virais nas últimas 4 semanas. 

 Mulheres grávidas ou lactantes. 

 Uso crônico de glicocorticoides, betabloqueadores e diuréticos tiazídicos. 

 

4.4. AVALIAÇÃO FÍSICA 

 

Os voluntários foram submetidos a uma avaliação física realizada pela 

nutricionista colaboradora para a obtenção dos seguintes parâmetros: 

 Peso atual (kg) e altura (m) (Balança digital Charder® MOD MS 6121R / 

Estadiômetro de parede Welmy®), para o cálculo do índice de massa corporal 

[IMC = peso atual/(altura)2, Kg/m²]. O IMC foi interpretado de acordo com a 

classificação da OMS.58 

 Medida da CC, tomada na metade da distância entre a crista ilíaca e o 

rebordo costal inferior usando fita inelástica. Foi utilizada para estabelecer a 

distribuição da gordura corporal e avaliar a existência de gordura abdominal.11 

 Pressão arterial sistêmica, medida no Aparelho de Pressão Digital 

Automático de Braço MA100 da Linha Master (G-TECH). Foram realizadas 

três medidas no braço esquerdo com intervalo de 3 minutos entre elas. Os 

voluntários permaneceram em repouso na posição sentada por no mínimo 10 

minutos antes das aferições.  

 

4.5. COLETA E PROCESSAMENTO DO MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Os participantes receberam as informações necessárias para a coleta de 

sangue e no dia agendado foi realizada a coleta das amostras em tubos 
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contendo anticoagulante e seco, respectivamente para obtenção de sangue 

total e soro após jejum noturno de 12 horas, não ultrapassando 14 horas de 

jejum. 

O material foi processado, posteriormente aliquotado em criotubos de 

2,0 mL e mantido em freezer -80oC no LAMAP (HUAP/UFF) até o momento da 

realização dos testes laboratoriais. 

 

4.6. TESTES LABORATORIAIS 

 

As dosagens de glicemia, colesterol total (CT), HDL-c, LDL-c, 

triglicérides (TG), insulina, hemoglobina glicada, creatinina sérica, e ácido úrico 

sérico foram realizadas utilizando o equipamento Siemens - Dimension® RxL 

Max®, pelo Serviço de Patologia Clínica do HUAP. A cistatina C sérica foi 

dosada a partir de imunoensaio comercial (cat. n° RD191009100, Biovendor 

Research and Diagnostic Produts, Czech Republic). A resistência à insulina foi 

determinada pelo Modelo Homeostático de Avaliação da Resistência à Insulina 

(HOMA-IR), que consiste na fórmula: HOMA-IR = [glicose de jejum (mmol/L) x 

insulina de jejum (mIU/mL)]/22,5]. 

 

4.7. CLASSIFICAÇÃO DA SÍNDROME METABÓLICA 

 

Para classificação da SM adotou-se o critério elaborado pela Joint Interim 

Statment (JIS) de 2009, que estabelece a presença de pelo menos três dos 

seguintes parâmetros: CC, ajustada para a população latino-americana, ≥ 90 cm 

para homens e ≥ 80 cm para mulheres; TG ≥ 150 mg/dL e/ou uso de 

medicamentos para tratamento de dislipidemias; HDL-c < 40 mg/dL para 

homens e HDL-c < 50 mg/dL para mulheres; PA sistólica (PAS) ≥ 130 mmHg ou 

diastólica (PAD) ≥ 85 mmHg e/ou uso de medicamentos anti-hipertensivos; e 

glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL e/ou uso de insulina ou medicamentos 

hipoglicemiantes17. 
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4.8.  ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR  

 

Três diferentes equações derivadas do estudo Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), foram usadas para estimar a taxa de 

filtração glomerular (e-TFG), a partir da utilização de equações descritas 

anteriormente. Foram utilizadas fórmulas baseadas isoladamente na creatinina 

ou cistatina C sérica (e-TFGCr, e-TFGCysC) ou com o uso simultâneo dos valores 

séricos de Cr e CysC (e-TFGCr-CysC)25. Os cálculos foram realizados no site 

http://touchcalc.com/ e sem considerar o fator etnia devido ao grau de 

miscigenação da população brasileira59. 

 

4.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram expressos como média ± desvio-padrão após 

investigação da normalidade e avaliados com o Teste t-Student ou Teste de 

Mann-Whitney na dependência da distribuição da amostra. Correlação e 

regressão linear múltipla foram usadas para identificar associações entre as 

variáveis. Para comparar as diferenças entre os grupos, utilizaram-se testes de 

análise de variância. Proporções entre grupos foram analisadas usando o teste 

qui-quadrado. Foi considerado significativo valor de p < 0,05. Todas as análises 

foram realizadas utilizando os programas Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS, Chicago: EUA) versão 18.0 e Prism versão 5.0. 
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5. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo foi devidamente aprovado no Comitê de Ética em 

Pesquisas HUAP/UFF (CAAE: 0394.0.258.000-11 – Anexo 1), sendo todas as 

atividades realizadas após os voluntários assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

6. RESULTADOS 

Foram incluídos no presente estudo, 39 homens e 39 mulheres com 

média de idade de 24,5 anos (± 2,8) e IMC médio de 25,7 kg/m2 (± 5,6). As 

características gerais clínico-laboratorias dos voluntários estão descritas na 

Tabela 1.  

Tabela 1. Descrição das características clínico-laboratoriais dos voluntários estudantes 
universitários da Universidade Federal Fluminense incluídos na pesquisa no período de 
janeiro de 2013 a fevereiro de 2015. 

 

Parâmetro 
Geral 

(n = 78) 
Masculino 
(n = 39) 

Feminino 
(n = 39) 

p# 

Idade (anos) 24,5 ± 2,8 24,9 ± 2,8 24,2 ± 2,7 NS 

Glicose (mg/dL) 85,7 ± 6,6 86,9 ± 6,9 84,5 ± 6,0 NS 

HOMA-IR  1,27 ± 0,9 1,27 ± 1,03 1,25 ± 0,7 NS 

Hemoglobina Glicada (%) 5,4 ± 0,29 5,38 ± 0,29 5,46 ± 0,28 NS 

Triglicerídeos (mg/dL) 93 ± 49,3 83,7 ± 46,9 102,3 ± 50,5 NS 

Colesterol total (mg/dL) 168,6 ± 30,7 158,5 ± 26,4 178,8 ± 31,7 0,005 

LDL-c (mg/dL) 95 ± 25,9 93,1 ± 25,9 96,8 ± 26,1 NS 

HDL-c (mg/dL) 55,3 ± 15,1 48,5 ± 13,7 61,3 ± 13,7 <0,0001 

Ácido úrico (mg/dL) 4,35 ± 1,33 5,17 ± 1,21 3,52 ± 0,84 <0,0001 

e-TFGCr (mL/min/1,73m²) 94,9 ± 14,9 94,9 ± 14,9 95 ± 16,2 NS 

e-TFGCysC (mL/min/1,73m²) 141,6 ± 7,5 141,6 ± 7,5 140,9 ± 7,6 NS 

e-TFGCr-CysC (mL/min/1,73m²) 121,6 ± 12,6 121,6 ± 12,6 120,8 ± 13,1 NS 

IMC (kg/m²) 25,7 ± 5,6 25,7 ± 5,4 25,7 ± 5,9 NS 

CC (cm) 87,4 ± 13,4 88,5 ± 13,9 86,3 ± 13,0 NS 

PAS (mmHg) 114,3 ± 11,6 120,6 ± 11,2 108,1 ± 8,2 <0,0001 

PAD (mmHg) 71,3 ± 7,8 73,9 ± 7,4 68,7 ± 7,3 0,001 

 
Dados foram expressos como média ± desvio-padrão (dp). 
#
Teste T de Student foi realizado para avaliar as diferenças das variáveis entre os gêneros. 

HOMA-IR: Modelo Homeostático de Avaliação da Resistência à Insulina; LDL-c: colesterol associado à 
lipoproteína de baixa densidade; HDL-c: colesterol associado à lipoproteína de alta densidade; e-TFGCr: taxa de 
filtração glomerular estimada baseada na creatinina sérica; e-TFGCysC: taxa de filtração glomerular estimada 
baseada na cistatina C sérica; e-TFGCr-CysC: taxa de filtração glomerular estimada baseada na creatinina e na 

cistatina C séricas; IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; PAS: pressão arterial sistólica; 
PAD: pressão arterial diastólica; NS: não significativo. 
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Observamos que os valores médios de IMC se apresentaram acima da 

normalidade (< 25 kg/m2), tanto na população geral como em ambos os 

gêneros. Quanto ao componente CC, a diferença esperada desapareceu entre 

os gêneros, pois nas mulheres, o valor médio da CC encontrou-se acima do 

ponto de corte. O colesterol total foi significativamente mais elevado nas 

mulheres. Por outro lado, os níveis séricos de ácido úrico, PAS e PAD foram 

significativamente mais elevados nos homens. Não observamos diferenças 

médias significativas entre os gêneros para a e-TFG, independente das 

fórmulas utilizadas neste estudo. 

 

6.1. PREVALÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA 

 

De acordo com o critério da JIS, observou-se que cerca de 70% da 

população apresentou pelo menos um componente da SM, sendo 32 

voluntários com um componente (41%), 13 com dois componentes (16,7%) e 

oito com três ou mais componentes, sendo esses diagnosticados com SM e 

representando 10,3% da população geral (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribuição do número de componentes da síndrome metabólica 
apresentados pela população total e de acordo com o gênero. Grupo [3 ou +] 
representa síndrome metabólica (SM) diagnosticada. Dados foram expressos em %.  
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Entre os indivíduos diagnosticados com SM, seis possuíam três 

componentes e dois voluntários apresentaram quatro componentes, sendo um 

do sexo masculino e outro do sexo feminino. Quanto à proporção entre os 

gêneros, a prevalência de SM entre homens foi significativamente maior do que 

nas mulheres (15,4% e 5,1%, respectivamente). 

A figura 3 revela as diferentes frequências de componentes da SM na 

população estudada, seja em número total ou dividida por sexo. Observou-se 

que o componente CC foi o mais prevalente, atingindo 50% dos casos, seguido 

de forma decrescente por: níveis séricos diminuídos de HDL-c, níveis séricos 

elevados de TG, PAS e/ou PAD elevada e finalmente, níveis alterados de 

glicemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3. Prevalência dos componentes da SM na população total. Os dados foram 
expressos como %. CC: circunferência da cintura; HDL-c: lipoproteína de alta 
densidade; TG: triglicerídeos, PA: pressão arterial. NS: não significativo. 
 
 

 

Quando avaliamos as diferenças entre os sexos, a elevação da CC foi 

mais observada em mulheres (32% vs. 18%, p < 0,05). Analisando em seguida 

os demais componentes na ordem de prevalência, observamos: níveis 

diminuídos de HDL-c estiveram presentes em 29% dos voluntários (16% em 
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homens e 13% em mulheres, NS); níveis aumentados de triglicerídeos em 15% 

da população estudada (mulheres 9% vs. 6% em homens, NS). Por outro lado, 

quando avaliamos o componente PA, encontramos um total de 12%, porém 

com a maior presença do mesmo entre os homens (9% vs. 3%, p < 0,05). Por 

fim, a glicemia em jejum estava alterada em apenas 3% da população, sendo 

este parâmetro presente apenas em indivíduos do sexo masculino. (Figura 3). 

 
 

6.2. CORRELAÇÕES ENTRE TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 

ESTIMADA E BIOMARCADORES METABÓLICOS, INDÍCES 

ANTROPOMÉTRICOS E PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

Procedeu-se à análise de regressão múltipla para estudar as 

correlações lineares entre a e-TFG, de acordo com as fórmulas CKD-EPI, e as 

seguintes variáveis: IMC, CC, PAS, PAD, TG, colesterol total (CT), LDL-c, HDL-

c, glicemia e HOMA-IR. Para a população total, observou-se correlação 

significativa entre: e-TFGCr e HDL-c; e-TFGCysC e TG; e-TFGCr-CysC e TG; e 

HDL-c e HOMA-IR. Já segundo o gênero, a análise revelou não haver 

correlações entre nenhuma das variáveis nos participantes do sexo feminino. 

Entretanto, para os homens, observou-se inúmeras correlações significativas: 

e-TFGCr com IMC, CC, PAS, TG, CT, LDL-c e HDL-c; e-TFGCysC com TG, HDL-

c e HOMA-IR; e por último, e-TFGCr-CysC com CC, TG, CT, LDL-c, HDL-c, 

glicemia em jejum e HOMA-IR. Valores e sinais dos coeficientes, assim como 

as probabilidades, encontram-se listados na Tabela 2. 
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         Tabela 2. Correlações entre e-TFGCr, e-TFGCysC e e-TFGCr-CysC (CKD-EPI) e parâmetros metabólicos e antropométricos na população total e de acordo com 

o gênero dos voluntários incluídos na pesquisa no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2015. 

Parâmetros  
e-TFGCr e-TFGCCysC e-TFGCr-CysC 

Total Feminino Masculino Total Feminino Masculino Total Feminino Masculino 

IMC (Kg/m²)  
r  -0,113 0,079 -0,346  -0,003 0,015 -0,029 -0,084 0,085 -0,293 

p  NS  NS   0,031 NS NS NS NS NS NS 

CC (cm)  
r  -0,220 -0,017  -0,431  -0,060 -0,031 -0,124 -0,191 -0,008 -0,396 

p  NS  NS   0,007 NS NS NS NS NS  0,014 

PAS (mmHg)  
r  -0,192 -0,062 -0,327  0,045 -0,247 0,123 -0,122 -0,164 -0,199 

p  NS  NS   0,045 NS NS NS NS NS NS 

PAD (mmHg)  
r  -0,110 0,074 -0,297 0,029 -0,124 0,090 -0,065 0,008 -0,195 

p  NS  NS  NS  NS NS NS NS NS NS 

Triglicerídeos (mg/dL)  
r  -0,196 0,010 -0,457  -0,396 -0,285 -0,492 -0,342 -0,129 -0,579 

p  NS  NS    0,003  <0,001 NS  0,001  0,002 NS <0,001 

Colesterol Total (mg/dL) 
r  -0,084 0,068 -0,316 -0,183 -0,076 -0,223 -0,164 0,007 -0,359 

p  NS  NS   0,050 NS NS NS NS NS  0,025 

LDL-c (mg/dL) 
r  -0,201 -0,052 -0,367  -0,115 0,006 -0,235 -0,214 -0,049 -0,386 

p  NS  NS   0,022 NS NS NS NS NS  0,015 

HDL-c (mg/dL) 
r  0,285  0,250  0,350  0,072 0,028 0,319 0,242 0,210  0,390 

p  0,013 NS   0,029  NS NS 0,047 0,035 NS  0,014 

Glicemia em jejum (mg/dL) 
r  -0,161 -0,027 -0,284 -0,179 -0,204 -0,235 -0,214 -0,096 -0,361 

p  NS  NS NS NS  NS NS NS NS  0,024 

HOMA-IR 
r  -0,225 -0,190 -0,262  -0,164 -0,010 -0,312 -0,255 -0,156 -0,346 

p  NS  NS NS NS NS  0,050  0,026 NS   0,031 

e-TFGCr: taxa de filtração glomerular estimada baseada na creatinina sérica; e-TFGCysC: taxa de filtração glomerular estimada baseada na cistatina C sérica; e-TFGCr-CisC: taxa de filtração 
glomerular estimada combinada; CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration; IMC: índice de massa corporal; r: correlação de Pearson; p: valor de p; CC: circunferência da 
cintura; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; LDL-c: colesterol associado à lipoproteína de baixa densidade; HDL-c: colesterol associado à lipoproteína de alta 

densidade;  HOMA-IR: Modelo Homeostático de Avaliação da Resistência à Insulina, NS: não significativo. 
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6.3. CORRELAÇÃO ENTRE A TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 

ESTIMADA E OS COMPONENTES DA SÍNDROME METABÓLICA 

 

Para a população total, quanto maior o número de componentes da 

SM, significativamente menores foram os valores médios das respectivas e-

TFGCr e e-TFGCr-CysC, não havendo diferenças entre os valores médios da e-

TFGCysC (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Taxa de filtração glomerular estimada (e-TFGCysC, e-TFGCr e e-TFGCr-CysC) segundo 

número de componentes da síndrome metabólica na população total e de acordo com o 
gênero. (♂), masculino; (♀), feminino. O símbolo (*) significa valor de p<0,05 usando ANOVA 
com pós-teste de Bonferroni, quando comparamos os grupos [0] com [2 ou +]. 
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Entre os homens essa tendência se manteve, com a mesma significância 

entre os mesmos grupos. Contudo, para a população feminina nenhuma diferença 

foi observada. A Figura 4 sumariza tais dados. 
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7. DISCUSSÃO 
 
 

No presente estudo observamos o perfil metabólico de adultos jovens e 

sua relação com parâmetros funcionais renais, avaliados pela e-TFG por meio 

das fórmulas e-TFGCr, e-TFGCysC e e-TFGCr-CysC. Ao tratarmos de uma 

população jovem, com média de idade de 24,5 anos, é fator preocupante que o 

IMC médio esteja acima do valor superior de normalidade. A transição entre a 

adolescência e a vida adulta acarreta diversas mudanças na rotina, as quais 

podem estar associadas a ganho de peso, principalmente quando os jovens 

ingressam nas universidades. Entre os fatores que podem contribuir para o 

desenvolvimento de obesidade e aumento de risco para doenças crônicas, 

encontram-se: maus hábitos alimentares, com maior consumo de fast food e 

menor ingestão de frutas e vegetais, principalmente entre os homens; e 

sedentarismo, principalmente entre as mulheres; além do maior consumo de 

álcool, fumo e estresse4-6. 

Considerando as diferenças corporais entre os gêneros, seria esperado 

que houvesse uma diferença significativa na medida de CC. Entretanto, o valor 

médio da CC das mulheres ultrapassou o ponto de corte para a classificação 

como componente da SM (≥ 80 cm). Tal fato pode representar a crescente 

prevalência mundial de obesidade abdominal na população feminina. 

Freedman & Ford60 (2015) relatam que, a CC média das mulheres aumentou 

substancialmente mais do que o esperado, e foi, inclusive, independente da 

elevação do IMC. Outros estudos ainda relatam a crescente prevalência de 

sobrepeso e obesidade abdominal, principalmente na população adulta jovem e 

do sexo feminino, sendo tal observação relacionada, principalmente, com maus 

hábitos alimentares e sedentarismo61,62. Na população masculina, observamos 

valores mais elevados de AU e PA, os quais podem ser explicados por 

diferenças fisiológicas entre os gêneros63, 64. Já quanto à estimativa média 

geral da e-TFG, não foram identificados valores distintos de acordo com o 

gênero, já que todas essas fórmulas são ajustadas para essa variável no 

momento do cálculo. 

No presente estudo, os voluntários foram classificados, de acordo com o 

critério JIS, quanto à presença dos componentes da SM. Dados mundiais de 

prevalência de SM são conflitantes, principalmente devido aos diferentes 
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critérios diagnósticos empregados. Existem pelo menos oito diferentes critérios 

amplamente utilizados com variações nos pontos de corte e componentes 

considerados. Estudos mais recentes vêm utilizando o critério JIS, pois além da 

facilidade de aplicação, ele leva em conta a origem geográfica e étnica do 

indivíduo para ajuste do ponto de corte da CC, além de ajustar o ponto de corte 

da glicemia em jejum para ≥ 100 mg/dL17. 

Utilizando o critério JIS, a prevalência da SM na nossa população foi de 

10,2% (♂ 15,4% e ♀ 5,1%). Ferguson et al.16 (2010) analisaram 839 indivíduos 

e observaram uma prevalência de 1,2% de SM, o que difere do nosso estudo, 

provavelmente devido à faixa etária dos voluntários ser inferior (18-20 anos). 

Apesar disso, 54% desses apresentaram um componente da síndrome e 

15,5% com dois componentes, sendo esses dados similares ao do nosso 

estudo. No estudo de Martins et al.15 (2015), em uma cidade do interior de São 

Paulo, encontraram uma prevalência de SM de 9% em jovens com idades entre 

23-25 anos.  

Utilizando o critério da NCEP-ATP III, preconizado pela I Diretriz 

Brasileira de Diagnóstico e Tratamento de Síndrome Metabólica, diversos 

estudos determinaram a prevalência da SM em adultos jovens, que variaram 

de 0,6 a 28,7%54, 65-69. Quando a classificação é feita de acordo com o critério 

da IDF, relatos indicam que a prevalência de SM pode variar de quatro a 

14,3%68-70. A partir desses dados conflitantes, podemos discutir que as 

diferenças observadas se devem principalmente às definições de cada 

classificação, que diferem entre si. Dessa forma, torna-se necessário o 

estabelecimento de um critério apenas no que se diz respeito ao diagnóstico da 

SM.  

Quanto às diferenças entre os gêneros, observou-se maior prevalência 

de SM nos homens (15,8% vs. 5,1%), o que segue relatado na literatura por 

diversos autores14,54,67,70,71. Fonseca et al.65 (2010) identificaram que a 

presença de sobrepeso e o gênero masculino determinam maior risco para o 

desenvolvimento da SM. O estresse também pode estar ligado ao 

desenvolvimento de fatores de risco para DCV e no estudo de Yamamoto et 

al.72 (2011) esse fator esteve intimamente relacionado com a presença da SM 

entre os homens. Além disso, adultos jovens do sexo masculino tendem a fazer 
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escolhas de estilo de vida mais inadequadas, principalmente quanto ao 

consumo de álcool e piores hábitos alimentares70.  

No presente estudo, o componente da SM mais observado (50% da 

população) em ambos os gêneros, foi a CC elevada (32% das mulheres e 18% 

dos homens, p < 0,05). Dado similar foi obtido por Jadhav et al.69, que 

relataram uma prevalência de obesidade abdominal de 49% em uma 

população composta de estudantes universitários. Sabe-se que a CC elevada 

confere grande risco na população feminina, sendo que esse componente 

parece estar associado à prevalência crescente de sedentarismo entre as 

mulheres70. Nossos dados também vão de acordo com Morrell et al.54 (2013) 

que relataram a obesidade abdominal como sendo o componente mais 

prevalente no grupo feminino, mesmo quando foi utilizado um ponto de corte 

maior (88cm vs. 80cm).  

Como segundo componente da SM mais observado, identificamos os 

níveis séricos de HDL-c diminuídos em 29% dos nossos voluntários, com uma 

distribuição similar entre os gêneros. Na maioria dos estudos envolvendo 

adultos jovens, esse é o componente mais observado, sendo que sua 

prevalência pode chegar até 60% em uma amostra composta por esses 

indivíduos69. Em seguida, identificamos níveis elevados de triglicerídeos (15%), 

PA elevada (12%) e finalmente, glicemia de jejum alterada (3%). Os valores de 

triglicerídeos acima do ponto de corte foram observados em 9% das mulheres 

e em 6% dos homens, sendo esses dados semelhantes aos de Rashidi et al.67 

(2012) e Madeira et al.14 (2013). Quanto à HAS, a maioria dos relatos confirma 

nossos achados, sendo a prevalência maior no gênero masculino (9% vs. 3%, 

p < 0,05)14,16,54,55,68,70. Tal fato se deve pelo papel vasodilatador do estrogênio, 

que confere certa cardioproteção às mulheres64.  A glicemia de jejum alterada 

foi o parâmetro menos observado, sendo esse resultado conflitante entre os 

estudos, onde tal prevalência pode variar de 0,9% até 33% em indivíduos do 

sexo masculino14,15,54,67.  

Apesar de estudos sobre a prevalência da SM na população adulta 

jovem serem escassos na literatura, tais investigações tornam-se de suma 

importância, pois, através dos relatos acima, pode-se identificar diversos 

fatores de risco presentes nesse período crítico da vida dos jovens, mesmo 

com um número amostral relativamente pequeno. No presente estudo 
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observou-se que cerca de 70% dos indivíduos apresentaram pelo menos um 

componente da síndrome e, portanto, possuem grande risco de evoluir pra SM. 

O estudo de Xu et al.73 (2013) identificou que, após o aparecimento do primeiro 

componente de risco metabólico, que na maioria das vezes é a obesidade 

abdominal, o segundo componente da síndrome pode ser diagnosticado em até 

cinco anos se não forem tomadas providências para reduzir esse risco. Por fim, 

com base em todas as evidências relatadas, podemos discutir que 

intervenções para melhorar a rotina e as escolhas de vida desses jovens são 

essenciais no que se diz a respeito da diminuição do risco cardiometabólico 

futuro. 

A prevalência de DRC, no Brasil e no mundo, apresenta-se em 

crescimento, sendo mais preocupante nos países em desenvolvimento, 

provavelmente devido às piores condições de saúde pública. Dados estimam 

que, em 2009, cerca de 15 milhões de brasileiros possuíam e-TFG inferior a 60 

mL/min/1,73m2 74. No Brasil, a prevalência de pacientes sob terapia renal 

substitutiva era da ordem de 499 pacientes por milhão de habitantes em 2013, 

sendo mais frequente em indivíduos do gênero masculino75,76.  No mesmo ano, 

a prevalência de adultos jovens submetidos à terapia dialítica cresceu 

substancialmente em comparação aos anos anteriores, e as causas mais 

comuns de DRC foram HAS e diabetes76. A detecção precoce da DRC torna-se 

de extrema importância para a redução do risco de morbimortalidade associada 

à DCV. Como fator de risco conhecido para cardiopatias, a prevalência da SM 

na população com DRC ainda em pré-diálise cresce conforme a função renal 

entra em declínio77. Além disso, estudos mostram que a prevalência da SM em 

pacientes já submetidos à hemodiálise pode variar de 40 a 70%, sendo tal 

diagnóstico muito desfavorável do ponto de vista clínico geral, quanto da 

qualidade do procedimento, avaliado pelo clearance dialítico, principalmente na 

população masculina obesa78,79.  

A análise de regressão múltipla avaliando a e-TFG e componentes 

metabólicos revelou, para a população total, correlação significativa entre a e-

TFGCr e os níveis séricos de HDL-c; entre a e-TFGCysC e os níveis séricos de 

TG; e entre a e-TFGCr-CysC e os níveis de TG, HDL-c e HOMA-IR. 

Posteriormente, quando a avaliação foi realizada de acordo com o gênero, 
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observou-se correlações apenas na população masculina, sendo significativas 

entre: e-TFGCr e IMC, CC, PAS, TG, CT, LDL-c e HDL-c; e-TFGCysC e TG, HDL-

C e HOMA-IR; e por último, entre e-TFGCr-CysC e CC, TG, CT, LDL-c, HDL-c, 

glicemia em jejum e HOMA-IR. Apesar da TFG ser medida de forma indireta, 

as correlações observadas entre o decaimento da TFG e a presença de 

marcadores metabólicos determinantes para o aumento de risco para DCV no 

presente estudo foram consideradas relevantes para a população de adultos 

jovens.  

 Diversos autores têm relatado a correlação entre o aumento da 

adiposidade corporal e a DRC36-39, 80-83, porém poucos são aqueles que avaliam 

tal associação em populações compostas por adultos jovens. Grubbs et al.82 

(2014) acompanharam indivíduos adultos jovens (18-30 anos) durante 10 anos 

e observaram decaimento progressivo da e-TFG em relação ao aumento do 

IMC em indivíduos com mais de 30 anos de idade. Entretanto, aqueles 

considerados obesos no início do estudo, já possuíam um declínio na e-TFG 

mesmo com idade inferior, dados que vão de acordo com os do nosso estudo. 

Outros grupos de pesquisa relatam resultados semelhantes. You et al.84 (2015) 

observaram, em adultos jovens, o decaimento da e-TFG acompanhando a 

elevação do IMC e no estudo de Nagel et al.80 (2013), foram encontradas 

associações entre e-TFG e IMC apenas nos indivíduos do sexo masculino, 

sendo tais dados seguindo de acordo com os do nosso estudo, já que homens 

adultos jovens possuem maior risco de disfunção renal associada aos estágios 

iniciais de obesidade quando os mesmos são comparados com as mulheres da 

mesma faixa etária. 

 A correlação observada entre e-TFGCr e IMC pode ser explicada pela 

associação já conhecida entre os níveis Cr e massa magra8, pois o IMC é uma 

medida que não distingue massa magra de gorda. Dessa forma, a CC parece 

ser o melhor indicador antropométrico relacionado ao risco de disfunção renal, 

pois esta medida acessa, indiretamente, a quantidade de gordura visceral49. 

Essa teoria talvez se confirme com nossos resultados de acordo com equações 

mais específicas baseadas na CysC, já que estas foram capazes de identificar 

a correlação apenas com a CC, mesmo que alguns autores sugiram que os 

níveis de CysC podem ser influenciados pelo aumento do IMC10. 
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Como descrito anteriormente, os mecanismos envolvidos na doença 

renal associada à obesidade ainda não estão bem estabelecidos. A obesidade 

pode levar a disfunções cardiovasculares e renais através de vários 

mecanismos, como hipertensão, hiperglicemia, dislipidemia, e aterosclerose. 

Esses fatores podem agir sinergicamente e aumentar o risco para o 

desenvolvimento de DRC e progressão da doença renal terminal36,42. Além 

disso, estados pró-inflamatórios e pró-oxidativos também podem estar 

relacionados à progressão da doença renal, já que citocinas e espécies 

reativas de oxigênio, quando são liberadas de forma descontrolada, acarretam 

na deterioração do tecido renal e estão associadas ao desenvolvimento e 

agravamento do processo aterosclerótico85. 

Os resultados do presente estudo quanto à relação entre o decaimento 

da e-TFGCr e a elevação da PAS seguiram de acordo com outros estudos que 

não identificaram associações com a PAD83,86. De acordo com a literatura, a 

elevação da PAS está mais associada ao declínio da função renal quando 

comparada com a PAD. A hipertensão arterial sistólica está relacionada com a 

diminuição da luz vascular e mostra-se como um possível mediador da 

progressão da disfunção renal87,88. 

A insulinorresistência, que usualmente está presente na obesidade, 

induz hipertensão sistêmica e também intraglomerular45,89. Diversos autores 

demonstram aumento nos níveis de resistência à insulina em todos os estágios 

de DRC90, principalmente na presença de sobrepeso ou obesidade91. Nosso 

estudo demonstrou que a elevação do HOMA-IR se mostrou relacionada com a 

diminuição da e-TFG quando foram utilizadas fórmulas baseadas na CysC. 

Sabe-se que o risco de desenvolver DRC está aumentado em adultos jovens 

com tolerância à glicose diminuída92, porém, não identificamos na literatura 

nenhum estudo que avalie a resistência à insulina nessa população, e até onde 

sabemos nosso estudo é o primeiro a fazer essa avaliação em uma população 

adulta jovem saudável.  

Anormalidades no metabolismo lipídico também estão associadas ao 

declínio da função renal. As elevações nos níveis séricos de TG, colesterol total 

e suas frações, vêm sendo relacionadas com o decaimento da e-TFG, mesmo 

em faixas de normalidade83,86, o que segue de acordo com nossos achados, 

independente da fórmula aplicada. Hou et al.86 (2014) observaram que, uma 
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redução moderada na e-TFG acarreta em maiores níveis de IMC, PAS TG e 

LDL-c, maior prevalência do sexo masculino e menores níveis séricos de HDL-

c, dados que seguem em acordo com os do presente estudo. Além disso, 

níveis de TG têm sido associados com maior risco para o declínio da e-TFG, 

independente dos demais fatores de risco86, similar ao que também 

observamos no nosso estudo, onde a correlação entre TG e e-TFG foi a mais 

forte em relação as demais variáveis. O estado dislipidêmico pode contribuir 

para o desenvolvimento da aterosclerose e progressão da disfunção renal93 e a 

diretriz KDIGO (2012) indica que o tratamento para dislipidemias é necessário 

nesses pacientes, ao passo que pode reduzir a morbimortalidade associada à 

DCV94. Inclusive, alguns estudos sugerem que pacientes os limites superiores 

dos níveis séricos de TG, colesterol total e suas frações, devem ser adaptados 

para identificar o risco de dislipidemia em pacientes com DRC86.  

Já com o uso de um modelo de agrupamento crescente de 

componentes da SM e com a aplicação da análise de variância entre tais 

grupos, foi possível identificar um maior risco para desenvolvimento da DRC de 

acordo com o decaimento da e-TFGCr e da e-TFGCr-CysC conforme o número 

crescente de componentes da SM, o que segue relatado em inúmeros 

estudos84,95-103. Entretanto, não observo-se tal correlação quando foi utilizada a 

e-TFGCysC. No nosso estudo, a falta de associação entre os componentes da 

SM e a e-TFGCysC pode, em parte, ser explicada pela ausência de correlação 

entre e-TFGCysC e CC, tendo em vista que na nossa amostra, o componente da 

SM mais observado foi a CC elevada. Isto ressalta controvérsias já relatadas 

na literatura entre a utilização da e-TFGCr e o efeito da massa muscular8, ou 

mesmo da utilização da e-TFGCysC e o efeito da massa gorda10. 

Chen et al.96 (2007) relataram que indivíduos com SM possuem 64% 

de chances de desenvolverem DRC. Além disso, observaram que os níveis 

diminuídos de HDL-c, obesidade abdominal e glicemia elevada estão 

associados diretamente ao maior risco para o acometimento renal. Estudos 

sugerem que níveis diminuídos de HDL-c e PA elevada são os principais 

fatores de risco para o desenvolvimento da DRC99,103. Dessa forma, existe uma 

associação gradual entre os componentes da SM e o risco para a elevação dos 

níveis séricos de creatinina96,97, assim como alterações na e-TFG que 
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contribuem para o desenvolvimento da DRC precoce ou tardia, mesmo em 

indivíduos com peso normal102.  

O estudo de Nagel et. al.80 (2013) identificou que o aumento de 

componentes da síndrome foram significativamente associados ao decaimento 

da e-TFG em indivíduos adultos, sendo essa relação mais forte no grupo 

masculino. Tais dados seguem de acordo com o presente estudo, ao passo 

que homens adultos jovens possuem maior risco de disfunção renal associada 

à obesidade e alterações dos parâmetros metabólicos quando são comparados 

com as mulheres da mesma faixa etária. 

Na pesquisa de Landecho et al.104 (2011), foi observado que o risco de 

desenvolver doença renal precoce dobra quando é identificado o primeiro 

componente da síndrome e aumenta progressivamente com a frequência dos 

componentes, inclusive em indivíduos na faixa etária abaixo de 40 anos. 

Estudos que identifiquem o risco de desenvolver DRC na presença de SM em 

população adulta jovem são escassos na literatura. You et al.84 (2015) 

observaram queda da e-TFG de acordo com o aumento do número de fatores 

de risco para DCV em indivíduos de ambos os sexos com idades 20 a 39 anos. 

Dados semelhantes foram observados no estudo de Song et al.103 (2014), 

entretanto, o grupo relatou que a prevalência de DRC foi maior entre os 

indivíduos adultos jovens do sexo masculino, o que concorda com o que foi 

relatado pelo presente estudo.  
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8. CONCLUSÕES 

 

 A prevalência de 10,3% de SM observada no presente estudo é um fator 

extremamente preocupante em uma população composta de adultos 

jovens, principalmente entre os homens. 

 A circunferência de cintura elevada observada em 50% dos nossos 

voluntários pode representar maior risco para o desenvolvimento de 

doenças associadas à obesidade. 

 As correlações observadas, somente na população masculina, entre os 

marcadores metabólicos e a e-TFG, para todas as fórmulas aplicadas, 

confere um maior risco para esses indivíduos quando comparados com as 

mulheres. 

 A associação gradual identificada entre o decaimento da e-TFGCr e e-

TFGCr-CysC e o aumento do número de componentes da SM acresce, mais 

uma vez, um risco elevado para os adultos jovens do sexo masculino para 

o acometimento cardiorrenal futuro. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: “Prevalência dos Fatores Desencadeantes de Síndrome 

Metabólica em Estudantes Universitários”  

Pesquisador Responsável: Profª. Drª. Patricia de Fátima Lopes de Andrade 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

 

Nome do voluntário: ____________________________________________ 

Idade: _________ anos 

R.G.: ________________________  

Telefone para contato: ________________________/___________________ 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“Prevalência dos Fatores Desencadeantes de Síndrome Metabólica em 

Estudantes Universitários”, sob responsabilidade da pesquisadora : Profª. 

Drª. Patricia de Fátima Lopes de Andrade, do Departamento de Patologia 

da UFF.  

Este projeto tem como principal objetivo analisar a prevalência da 

Síndrome Metabólica e de seus fatores predisponentes em estudantes 

universitários da Universidade Federal Fluminense (UFF), guiando esforços 

preliminares de prevenção no intuito de identificar os distúrbios metabólicos 

que estão associados aos maus hábitos alimentares e sedentarismo. Como 

objetivo secundário, dependendo dos resultados obtidos, realizar trabalhos de 

prevenção e conscientização sobre os riscos inerentes.  

Os dados sobre peso, altura e gordura corporal serão coletados, de 

forma indolor, com trajes adequados para a coleta, a aplicação de 

questionários baseia se em perguntas sobre hábitos alimentares, consumo de 

tabaco e álcool e atividade física com duração de cerca de 30min. 

As amostras de sangue e urina e a aferição da pressão arterial serão 

coletadas antes da aplicação do questionário conforme os procedimentos de 

rotina. Sua análise, para a pesquisa, consta na retirada de uma alíquota do 
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soro já analisado pelo Setor de Bioquímica do Serviço de Patologia Clínica 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Os riscos são inerentes ao 

procedimento padrão de coleta de sangue.  

Em casos de dúvidas sobre o procedimento, riscos, benefícios ou outros 

assuntos relacionados à pesquisa, deve-se procurar os responsáveis pela 

pesquisa: a professora orientadora: Profª. Drª. Patricia de Fátima Lopes de 

Andrade, e os professores colaboradores da Faculdade de Medicina da UFF, 

Andrea Alice da Silva e Jorge Reis Almeida. O voluntário participará por sua 

própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer 

ônus e com finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. As 

informações oferecidas pelo voluntário estão submetidas às normas éticas 

destinadas a pesquisa envolvendo seres humanos. O acesso à análise dos 

dados será feita apenas pelos pesquisadores envolvidos e o orientador. O 

voluntário poderá se retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo 

para seu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos.  

O voluntário receberá uma cópia assinada do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecimento.  

 

Niterói, _____ de _______________________ de 20____. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Voluntário 

 

 

______________________________________________________________ 

Testemunha 
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (HUAP/UFF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


