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RESUMO 

 

Nunes, Samon Henrique. Síndrome metabólica na atenção primária. Diferentes critérios e 

a associação com a alteração da repolarização do ventrículo esquerdo identificada no 

eletrocardiograma. 2014. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) Instituto de Saúde da 

Comunidade, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

 

Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) é composta por um conjunto de componentes, 

sendo eles gordura abdominal, nível de triglicérides elevado, baixo nível de lipoproteínas de 

alta densidade de colesterol (HDL), pressão arterial alta, e glicemia de jejum em níveis 

elevados. Sua fisiopatologia parece envolver a hiperinsulinemia, que está fortemente 

associada com a obesidade, atribuída principalmente a inflamação do tecido adiposo e 

disfunção com subsequente liberação de citocinas inflamatórias. As DCV são as principais 

causas de mortalidade em todo o mundo. Devido ao aumento da obesidade e SM , estima-se 

que a morbidade e mortalidade por DCV deverá aumentar ainda mais, o que representa um 

enorme risco para a saúde pública de todo o mundo.  

Objetivos: Avaliar, em indivíduos cadastrados do Programa Médico de Família, qual o 

critério de diagnóstico da SM que mais se associa à presença de alteração da repolarização do 

ventrículo esquerdo (ARV), identificada pelo eletrocardiograma, e testar se essa associação 

persiste quando há o controle pela hipertensão e obesidade. 

Métodos: Estudo observacional, transversal de 632 indivíduos atendidos pelo PMF da cidade 

de Niterói-RJ, com idade entre 45 e 99 anos, dados obtidos de agosto de 2011 a agosto de 

2012. A SM foi definida pelos critérios NCEP-ATP III, IDF e JIS. A alteração no ECG 

estudada foi a ARV.  

Discussão: No presente estudo observou-se que os 23 indivíduos que atenderam somente ao 

critério JIS para classificação da SM apresentaram maior razão de prevalência de ARV 

identificada pelo ECG, brutas e ajustadas. Nenhum desses indivíduos apresentou alteração na 

circunferência de cintura ou IMC maior ou igual a 30. Houve maior prevalência da SM no 

sexo feminino,  corroborando achados anteriores, e esse excesso deveu-se ao critério IDF.  

Conclusão: O critério JIS mostrou-se mais útil para rastrear o risco para DCV, seguido do 

IDF e NCEP-ATP III. O achado que indivíduos diagnosticados com SM, exclusivamente pelo 

critério JIS, apresentaram maior prevalência de ARV, que aqueles sem SM, 

independentemente da hipertensão e obesidade abdominal, sugere que a presença de três ou 

mais alterações (SM), excede o risco das alterações considerados isoladamente.  

 

Palavras-chave: Síndrome metabólica; doenças cardíacas; alteração da repolarização do 

ventrículo esquerdo, eletrocardiograma. 
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ABSTRACT 

 

Nunes, Henrique Samon. Metabolic syndrome in primary care. Different criteria and 

association with repolarization of the left ventricle identified on the electrocardiogram. 

2014. Dissertation (Masters in Public Health) Institute of Community Health, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

 

Introduction: The Metabolic Syndrome (MetS) is composed of a set of components, namely 

abdominal fat, high level of triglycerides, low high-density lipoprotein cholesterol (HDL), 

high blood pressure, and fasting glucose at high levels. Its pathophysiology may involve 

hyperinsulinemia, which is strongly associated with obesity, mostly attributed to adipose 

tissue inflammation and dysfunction with subsequent release of inflammatory cytokines. 

Cardiovascular diseases are the leading causes of mortality worldwide. Due to the increase in 

obesity and MetS, it is estimated that the morbidity and mortality due to CVD expected to 

further increase, which represents a huge risk to public health worldwide. 

Objectives: To evaluate the subjects enrolled in the Family Health Program, the criterion for 

diagnosis of MetS most frequently associated with the presence of repolarization of the left 

ventricle, identified by electrocardiogram, and test whether this association persists when 

controlling for hypertension and obesity. 

Methods: Observational, transverse 632 individuals assisted by PMF in Niterói - RJ, aged 

between 45 and 99 years old, from August 2011 to August 2012, MetS was defined by criteria 

NCEP-ATP III, IDF and JIS. The alteration in the ECG was studied the alteration in left 

ventricular repolarization. 

Discussion: In the present study it was observed that only 23 individuals who met the criteria 

for classification of JIS MetS showed higher prevalence ratio of ARV identified by ECG, 

crude and adjusted. None of these individuals showed a change in waist circumference or 

greater than or equal to 30 BMI. Prevalence of MetS was higher in females, confirming 

previous findings, and this excess was due to the IDF criteria. 

Conclusion: The JIS criteria proved more useful to track the risk for CVD, followed by IDF 

and NCEP-ATP III. The finding that individuals diagnosed with MetS, only the criterion JIS, 

had higher prevalence of ARV, those without MetS, regardless of hypertension and 

abdominal obesity, which suggests the presence of three or more alterations (MetS), exceed 

the risk of changes considered alone. 

 

Keywords: Metabolic syndrome; heart disease; repolarization of the left ventricle, 

electrocardiogram. 
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1. Introdução 

Com o avanço tecnológico, o estilo de vida do ser humano tem mudado de forma 

significante, o que tem contribuído para uma vida sedentária, alimentação hipercalórica e 

aumento no estresse emocional. Todos esses comportamentos colaboram para o surgimento 

de uma série de doenças simultâneas (WHO, 2003). 

As DCV são as principais causas de mortalidade em todo o mundo. Estima-se que a 

morbidade e mortalidade por DCV deverá aumentar ainda mais, o que representa um enorme 

risco para a saúde pública de todo o mundo (Go et al, 2013).  

A SM é formada pelo conjunto de componentes como gordura abdominal, nível de 

triglicérides elevado, baixo nível de lipoproteínas de alta densidade de colesterol (HDL), 

pressão arterial alta, e glicemia de jejum em níveis elevados (Grundy et al. 2004). Sua 

fisiopatologia parece envolver a hiperinsulinemia, que está fortemente associada com a 

obesidade,atribuída principalmente a inflamação do tecido adiposo e disfunção com 

subsequente liberação de citocinas inflamatórias (Gutierrez et al. 2009). A SM tem sido 

associada a um risco aumentado de diabetes e aterosclerose acelerada, bem como com suas 

complicações, incluindo infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (Qiao et al. 2007; 

Thomas et al. 2007). Assim, o reconhecimento e tratamento dos componentes da SM são 

recomendados para evitar tais complicações (Smith et al.2010). 

Há vários critérios para a definição da SM, desenvolvidos por diversas instituições 

científicas, dentre os quais estão os da OMS, NCEP-ATP III, EGIR, IDF,AHA, NHLBI e JIS 

(Alberti et al,1998; NCEP-ATP III, 2001; Alberti et al, 2005; Grundy et al, 2004; Kassi et al, 

2011; Alberti et al, 2009). 

Muito se tem discutido se o risco conferido pela presença do conjunto de alterações é 

maior que o risco de sua soma e qual o melhor critério. Evidências são contraditórias (Lee et 

al, 2012; Rachas et al, 2012).  
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Os critérios NCEP-ATP III, IDF e JIS diferem basicamente quanto aos pontos de corte 

da cintura abdominal. O NCEP-ATP adota pontos mais altos, o IDF preconiza que a alteração 

de cintura é um componente obrigatório na definição da SM, já o JIS, para populações da 

África subsaarianas e europeias, adota o mesmo ponto de corte que o IDF, sem haver a 

obrigatoriedade de sua inclusão. Nessa medida, o JIS é o critério que inclui um número maior 

indivíduos na definição de SM e todo indivíduo classificado pelo NCEP-ATP III, ou pelo 

IDF, também o será pelo JIS. 

Se adotarmos os critérios para população africana (o mesmo que europeia) e não a de 

sul americanos, a única diferença entre o JIS e o critério do IDF (Alberti et al,2009) é que o 

segundo coloca a circunferência de cintura como componente obrigatório, porém as medidas 

são as mesmas. 

A questão que se coloca é: é vantajoso para o paciente fazer o diagnóstico de síndrome 

metabólica? Caso sim, qual o critério que poderia melhor discriminar pacientes com maior 

risco de alterações cardiovasculares futuras?  

O eletrocardiograma é um exame disponível e determinadas alterações, embora 

inespecíficas, indicam maior risco de eventos futuros (Porthan et al, 2007; Angeli et al, 2010, 

Okin, 2009). 

O presente estudo, busca identificar o critério diagnóstico da SM de melhor predição 

de risco cardiovascular em indivíduos cadastrado do Programa Médico de Família de Niterói 

e se essa associação persiste quando há o controle pela hipertensão e obesidade. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1 A Síndrome Metabólica 

2.1.1 A história da SM 

A SM também descrita como síndrome X ou síndrome da resistência a insulina, é um 

transtorno complexo caracterizado por um agrupamento de fatores de risco cardiovasculares, 

relacionados com a resistência à insulina, obesidade central, dislipidemia, hipertensão, estado 

pro trombótico e pró-inflamatório.Portadores da SM têm risco 2,5 vezes maior de desenvolver 

doenças cardiovasculares e sua prevalência é maior em indivíduos de média idade e idosos, 

pelo aumento da idade estar associado à maior prevalência dos componentes da SM (Lakka et 

al. 2002; Reaven, 1988).  

Reaven foi o primeiro a apresentar o conceito de "síndrome X", que mais tarde foi 

renomeado SM. Em 1988, o autor notou que vários fatores de risco como: dislipidemia, 

hipertensão, hiperglicemia entre outros se agrupavam frequentemente. Então denominou este 

agrupamento de síndrome X, e identificou-os como um múltiplo fator de risco para doenças 

cardiovasculares. A hipótese era que a característica central era a resistência do tecido alvo à 

ação da insulina. No entanto, ao falar em síndrome X a idéia era evitar a implicação de que a 

resistência à insulina é a causa primária ou a única causa de fatores de risco associados. Além 

de doenças cardiovasculares e DM tipo 2, os indivíduos com SM aparentemente são 

suscetíveis a outras condições como síndrome do ovário policístico, cálculos biliares de 

colesterol, asma, distúrbios do sono, e algumas formas de câncer (Reaven, 1988). 

Desde então, organizações internacionais e grupos de peritos, tais como a OMS, a 

NCEP-ATPIII, a IDF, buscaram definir a SM, com diferentes pontos de corte para cada 

parâmetro, o que será retomado a seguir. 

2.1.2 Critérios de diagnóstico da SM 
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A primeira definição da SM, após a proposta de Reaven, foi a da OMS, em 1998. O 

órgão propôs que a SM seria definida pela presença de resistência à insulina ou seus 

substitutos, tolerância à glicose diminuída (IGT) ou DM tipo 2, como componentes essenciais 

da síndrome, juntamente com, pelo menos, dois dos seguintes parâmetros: pressão arterial 

elevada, hipertrigliceridemia e / ou baixo HDL-colesterol, obesidade (pela circunferência de 

cintura ou pelo IMC), e microalbuminúria (Alberti et al,1998). 

Em 2001, o NCEP-ATPIII publicou um novo conjunto de critérios que incluía 

circunferência da cintura, lipídios no sangue, pressão arterial e glicemia de jejum (NCEP- 

ATP III, 2001). Esta definição diferia da definição da OMS uma vez que a resistência à 

insulina não era considerada um componente necessário de diagnóstico. Em 2005, a IDF 

publicou novos critérios, em uma tentativa de definir a síndrome mais precisamente, de modo 

que ele pôde ser usado por diferentes grupos clínicos e de pesquisa. O objetivo da nova 

definição foi permitir comparações entre resultados do estudo, na esperança de que seria um 

melhor preditor de risco particularmente para DAC,AVC e DM tipo 2 (Alberti et al, 2005).  

O IDF apresentou a obesidade abdominal como um pré-requisito para o diagnóstico de 

SM, com ênfase especial na medida da cintura como uma ferramenta de triagem simples que 

também foi adotada pela AHA e NHLBI (Grundy et al, 2004). 

Atualmente, as duas definições mais utilizadas são as do NCEP-ATP III  e IDF 

focando especificamente na circunferência de cintura, que é uma medida substituta estimada 

da obesidade central. Em contraste as definições da AACE, a OMS e a EGIR concentram-se 

na resistência à insulina (Kassi et et al, 2011). 

2.1.3. Controvérsias e Tentativa de Harmonização dos Critérios para definição da SM 

Em 2005, foi divulgada uma publicação de cartas em revistas médicas, sobre um 

acalorado debate entre representantes da ADA, EASD e da AHA a respeito da existência real 

da SM, com o seguinte tema: “Existe SM?" (Grundy, 2006; Kahn, 2006; Yusuf, 2005). 

Preocupações sobre as descrições da SM emergiram, ressaltando a ambiguidade dos 

critérios, com valores de limiar mal definido; a questionável inclusão da DM tipo 2 na 

definição porque o DM tipo 2 já era conhecido por ser um fator de risco muito significativo 

para DCV; incerteza de resistência à insulina como a etiologia unificadora, a falta de base 

para incluir ou excluir outros fatores de risco cardiovascular; variabilidade do risco da doença 

cardiovascular dependendo do fator de risco presente, sem risco de DCV adicional associado 
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com a SM em comparação com a soma das suas partes;nenhuma diferença entre o tratamento 

da síndrome e o tratamento dos componentes individuais, e valor claro de diagnosticar a 

Síndrome. Por conseguinte, a ADA e aEASD concluiram que os médicos não deveriam mais 

confiar, ou procurar, a presença da "SM", como uma entidade clínica, mas sim, concentrar 

seus esforços em identificar e tratar indivídualmente os fatores de risco para DCV. Após um 

mês de publicação desta declaração, a AHA e a NHLBI publicaram uma declaração conjunta 

em apoio a existência da SM, usando como respaldo a  definição do NCEP-ATP III   e da 

IDF (Grundy et al. 2005).  

Com a preocupação de harmonizar os dois principais critérios concorrentes desta 

síndrome (NCEP-ATP III  e  IDF), algumas instituições (IDF, Task Force on Epidemiology 

and Prevention; NHLBI; AHA; World Heart Federation; International Atherosclerosis 

Society; e International Association for the Study of Obesity) produziram uma diretriz 

conjunta, publicada também em 2005 (Alberti et al, 2005). Foi acordado que não deveria 

haver um componente obrigatório para diagnóstico da SM, mas que a medida da cintura 

continuaria a ser uma ferramenta de triagem útil preliminar. Encontrar três achados anormais 

em cinco possíveis qualificaria uma pessoa para a SM. Um único conjunto de pontos de corte 

poderia ser utilizado para todos os componentes, exceto a circunferência da cintura, para o 

qual trabalho adicional seria necessário. Nesse ínterim, pontos de corte nacionais ou regionais 

para a circunferência da cintura poderiam ser usados (Alberti et al. 1998; NCEP-ATP III, 

2002).Para países que utilizam os limiares 102/88 cm para circunferência da cintura, a 

definição da harmonização não é diferente do que as definições da AHA / NHLBI 2005 e, 

assim, não representaria um avanço na conceituação da síndrome. No entanto, para muitos 

países, a nova definição iria produzir estimativas diferentes. Alguns pontos positivos desta 

reconciliação foram destacados. Os médicos já não teriam que escolher entre definições 

concorrentes, a remoção de uma fonte potencial de incerteza diagnóstica  poderia estimular os 

prestadores de cuidados de saúde a serem mais vigilantes na procura da síndrome. A definição 

única também deveria facilitar o trabalho de pesquisadores na condução de seus estudos. A 

principal fonte deincerteza na definiçãodaSM encontrava-se noscritérios que deveriam 

serutilizados paraobesidadeabdominal,e as definições  da AHA 2005 / NHLBI  permitiram a 

utilização de limites étnicos específicos. A obesidade abdominal é o componente mais 

prevalente da SM. Mesmo usando as mais conservadoras abordagens para definir a obesidade 

abdominal, mais da metade dos adultos nos EUA têm obesidade abdominal. Usando o critério 

da IDF, quase três quartos de adultos têm obesidade abdominal. Estas impressionantes 
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estimativas ressaltam a necessidade de estrategias efetivas para reduzir a ingestão gordura e 

aumentar o gasto de energia (Alberti et al. 2005).  

Mesmo após esses esforços, algumas questões se colocam: qual é a melhor medida 

(mais precisa) da circunferência da cintura? Quais são as diferenças de pontos de corte para os 

subgrupos (estágio da doença, comorbidade, fator de risco, sexo, idade, grupo étnico) 

identificados pelo JIS? (Alberti et al, 2009).  

O quadro abaixo apresenta algumas das diferentes definições propostas para a SM, 

bem como a relação entre os índices abordados e os valores de referência para cada 

parâmetro. 
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Quadro 1: Critérios diagnósticos da SM, segundo alguns grupos de estudo 

 

 

WHO 1998* WHO 1999* NCEP-ATP 

III2001
#
 

IDF 2005
&
 JIS

£
 2009 

Definições de 

SM pelos 

seguintes 

Critérios: 

Resistência à 

insulina e 

presença de 

mais 

2 componentes 

Resistência à 

insulina e 

presença de 

mais 

2 componentes 

3 dos 5 

componentes 

Circunferência 

abdominal 

alterada e mais 2 

Componentes 

Não há 

componente  

obrigatório, 

presença de 3 dos 

5 SM 

Composição 

corporal 

(relação entre 

medida de 

cintura e 

quadril) 

Razão cintura-

quadril: 

Homens>90 

cm 

Mulheres>85 

cm 

e/ou IMC>30 

kg/m² 

Razão cintura-

quadril: 

Homens > 90 

cm 

Mulheres > 85 

cm 

e/ou IMC > 30 

kg/m² 

Circunferência 

abdominal: 

Homens ≥ 102 

cm 

Mulheres ≥ 88 

cm 

Circunferência 

abdominal: 

Homens ≥ 94 cm 

Mulheres ≥ 80 cm 

Circunferência 

abdominal: 

Homens ≥ 94 cm 

Mulheres ≥ 80 cm 

Lipídeos 

séricos 

(mg/dL) 

Triglicerídeos 

≥ 150 , 

e/ou Homens 

HDL < 35, 

Mulheres HDL 

< 39 

Triglicerídeos 

≥ 150, 

e/ou Homens 

HDL < 35, 

Mulheres HDL 

< 39 

Triglicerídeos ≥ 

150 , 

e/ou Homens 

HDL < 40, 

Mulheres HDL 

< 50 

Triglicerídeos ≥ 150, 

e/ou Homens HDL < 40, 

Mulheres HDL < 50 ou uso de 

hipolipemiantes 

Pressão 

Arterial 

PA= ≥ 160/90 PA= ≥ 140/90 PA= ≥ 130/85 ou uso de 

anti-hipertensivos 

Glicemia Glicemia de 

jejum 

>110mg/dl 

Glicemia de 

jejum 

>110mg/dl 

Glicemia de 

jejum 

>110mg/dl 

Glicemia de jejum  ≥ 100 

 

 

(* Balkau et al, 1999; # NCEP-ATP III, 2002; & Alberti et al, 2005; £ Alberti et al, 2009) 

2.1.4. A prevalência da SM e de seus componentes 

A industrialização, urbanização, desenvolvimento econômico e globalização dos 

mercados trouxeram mudanças no estilo de vida e na alimentação das pessoas. Essas 

mudanças deixaram um impacto significativo sobre a saúde e o estado nutricional da 

população, particularmente nos países em desenvolvimento (WHO, 2003). O Brasil está 

mudando rapidamente, de um país com problemas de déficits alimentares para um de 

excessos alimentares, mas as desigualdades regionais ainda existem (Monteiro et al. 1995). 

Com o aumentar da renda nessas áreas, ocorreram mudanças no padrão de consumo 

alimentar com base em alimentos básicos, tais como cereais, feijões, legumes, raízes e 

tubérculos, para um maior consumo de alimentos à base de carne e processados, incluindo o 

açúcar refinado e óleo vegetal (WHO, 2003; Monteiro et al. 1995; Cannon, 2001; Lang et 

al.1997; Cannon, 1992). 

Devido às novas características do estilo de vida, a população apresenta-se cada vez 

mais obesa, contribuindo para as alterações dos mecanismos neuroendócrinos relacionados ao 

controle do peso corporal e aumentando dessa forma a prevalência da SM (Rodrigues, 2006). 
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Seguindo a mesma tendência de crescimento da obesidade, a SM está se tornando uma 

condição cada vez mais prevalente tanto em países desenvolvidos quanto em países em 

desenvolvimento. Os variados consensos para o critério de SM resultam em muitas 

estimativas de sua prevalência. Em estudos populacionais, estima-se que ela estaria entre 

20,5% e 26,7% dos adultos nos Estados Unidos (Tull et al. 2005; Ford et al. 2002; Park et al. 

2003; Ford et al. 2004); outros autores referem prevalência de 19,8% e 24% na Europa 

(Moebus et al. 2006; Santos et al. 2004).Em regiões do Brasil, ela estaria entre 18% e 30%, 

sendo mais evidente a sua ocorrência com a elevação da faixa etária (Souza et al. 2003; 

Barbosa et al. 2006; Marquezine et al. 2008; Salaroli et al. 2007; de Oliveira et al. 2006). 

No Brasil, muitos estudos avaliaram as características epidemiológicas da SM. Uma 

recente revisão bibliográfica (de Carvalho Vidigal et al, 2013) incluiu dez estudos transversais 

publicados entre 2006 e 2012. Desses, somente um incluiu o JIS.  A média ponderada da 

prevalência da SM no país foi de 29,6% (14,9%-65,3%). Na maioria dos estudos, a 

prevalência foi maior em mulheres e entre os mais velhos. Outro estudo recente abordou a 

prevalência da SM em usuários de unidades básicas de São Paulo, utilizando o critério NCEP-

ATP III. A prevalência foi maior que a encontrada na revisão de Carvalho Vidigal (47,3%), 

sendo maior em mulheres e aumentou com a faixa etária, embora a partir dos 70 anos a 

prevalência tenha sido menor. Dois estudos brasileiros, também publicados em 2013, 

selecionaram somente homens da polícia militar da Bahia (Filho RT et al, 2013), ou somente 

mulheres na menopausa (Schmitt et al, 2013). Os dois utilizaram o NCEP-ATP III. Entre os 

soldados da Bahia, a prevalência estimada foi de 38,54%. Entre esses homens, o componente 

mais prevalente foi a hipertensão arterial (55,76%), seguida da hipertrigliceridemia (50,85%), 

circunferência da cintura de> 102 cm (31,76%), baixos níveis de HDL-c e  de glicemia jejum 

alterada (28,15%).No estudo com as mulheres na menopausa, a prevalência foi de 42,2% (IC 

95%, 38,1-46,2). O componente de SM mais comum foi a obesidade abdominal (60,6%), 

seguido por baixos níveis de HDL-c (51,3%), níveis elevados de triglicerídeos (41,4%), 

hipertensão arterial (31,7%) e diabetes (13,9 %). 

2.3. A SM e as repercussões cardíacas 

Há uma complexa inter-relação entre as várias desordens metabólicas que compõem a 

SM e seu efeito no sistema cardiovascular.  Enquanto a inflamação e a resistência à insulina 

têm efeitos nocivos diretos sobre o músculo cardíaco, as anormalidades metabólicas em 

conjunto causam complicações cardiovasculares, com efeitos profundos na regulação do fluxo 
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coronariano (Rana et al, 2007).Vários estudos têm mostrado que a presença da SM está 

associada às DCV (Strasak et al,2008). A associação com a doença DIC foi evidenciada em 

pelo menos dois estudos (Lindblad et al, 2001, Meigs et al, 2003), e essa associação sustenta 

utilizando-se diferentes critérios (Lawlor et al, 2004, Luksiene et al, 2012).  A associação 

com a IC (Coelho et al, 2007; Thanassoulis et al, 2010), com mortalidade por IC (Tamariz et 

al, 2009) com a espessura da placa na artéria coronariana (Konishi et al, 2011), e com a 

disfunção endotelial (Sautin et al, 2007; Kanbay et al, 2013) também foram observadas. No 

entanto, há algumas controvérsias, tanto sobre a utilidade do diagnóstico da síndrome, quanto 

a qual critério seria mais associado às doenças cardiovasculares (Lakka et al, 2002; Rachas et 

al, 2012; Luksiene et al, 2012; Lu et al, 2010). 

Lakka et al, (2002) em uma coorte finlandesa de homens, examinou a associação da 

SM, definida por diferentes critérios, com a mortalidade cardiovascular e com a mortalidade 

por qualquer causa. Encontrou forte associação independente de fatores de risco tradicionais 

Por análise fatorial utilizando 13 variáveis associadas ao risco metabólico e cardiovascular 

chegou a um fator de SM que explicou 18% da variância total. Rachas et al, (2012) seguindo, 

por cerca de 5 anos, 7612 idosos de ambos os sexo, livres de DIC no início do estudo, 

observou que a SM não foi mais útil na predição de eventos que os componentes 

isoladamente.  

Há também diferentes estudos que sobre qual critério é melhor preditor das DCV. O 

critério da NCEP-ATP III, com pontos de corte mais elevados, em princípio diminuiria a 

sensibilidade e aumentaria a especificidade da SM o contrário acontecendo com o JIS. 

Luksiene et al (2012), em estudo transversal com 7087 residentes de zona urbana da Lituânia, 

de 45-72 anos, entre 2006-2008, observaram que a SM definida tanto pelo NCEP-ATP III, 

quanto pelo JIS foram associados com o risco de DIC, no entanto, as chances foram maiores 

em pessoas com SM conforme definida pelo NCEP-ATP III. Já Lu et al (2010), examinando a 

associação entre a PCR-US e SM, pelos critérios da IDF e JIS , em 506 pacientes chineses 

com diabetes tipo 2, observaram que o ajuste do modelo de regressão múltipla foi melhor, 

com associação mais forte, quando utilizada a definição JIS.  

2.3.1. O eletrocardiograma e as alterações cardíacas 

O eletrocardiograma é considerado padrão ouro para o diagnóstico não invasivo das 

arritmias e distúrbios de condução, além de ser muito importante nos quadros isquêmicos 
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coronarianos, constituindo-se em um marcador de doença do coração, embora, na maioria dos 

casos, sejam pouco específicos (Nicolau et al, 2003). 

Alterações na repolarização ventricular (ARV) são facilmente identificáveis pelo 

eletrocardiograma. Podem indicar sobrecarga ventricular esquerda, sinalizando alteração 

funcional cardíaca, com implicações prognósticas em pacientes com hipertensão (Porthan et 

al, 2007; Angeli et al, 2010), alterando o risco de resultados adversos nesses pacientes (Okin, 

2009). 
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3. JUSTIFICATIVA 

3.1. Relevância do objeto 

A SM é um agravo de grande impacto na saúde das populações em todo mundo. Sua 

íntima relação com as DCV, por si só já justificam a necessidade de se conhecer melhor a 

situação da síndrome em nossa população. A coexistência de várias definições de SM, aponta 

para a utilidade de se estudar qual delas é mais útil na identificação de indicadores de risco de 

alterações cardíacas, identificadas pelo ECG. Essas informações podem auxiliar na tomada de 

decisões com o objetivo de identificar e tratar precocemente a SM, além de servir de apoio 

para estudos futuros. 

3.2. Motivação pessoal 

Minha motivação para o estudo emergiu de minhas vivências na atenção primária com 

doenças crônicas e de minha participação na coleta de dados do estudo DIGITALIS da UFF, 

onde, visualizando as possibilidades oferecidas pelo estudo, resolvi dar um foco a SM, que 

apesar de não haver um consenso sobre sua existência, quanto síndrome, seus componentes, 

encarados em conjunto ou não têm grande influência no desenvolvimento de DCV, que 

quando não leva o indivíduo a óbito, pode causar diversos prejuízos na vida desta pessoa, por 

isso, resolvi buscar tal “mensuração”. 
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4. OBJETIVO 

Avaliar, em indivíduos cadastrados do Programa Médico de Família, qual o critério de 

diagnóstico da SM que mais se associa à presença de alteração da repolarização do ventrículo 

esquerdo, identificada pelo eletrocardiograma, e testar se essa associação persiste quando há o 

controle pela hipertensão e obesidade. 
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5. MÉTODOS 

5.1. Desenho de estudo, população e amostra 

Estudo observacional, transversal, com amostragem aleatória em dois estágios (setor e 

indivíduos no setor) de população cadastrada pelo Programa Médico de Família de Niterói 

(PMF), de ambos os sexos, com idade entre 45 e 99 anos de idade. O estudo contou com 632 

indivíduos. 

5.2 Procedimentos 

De agosto de 2011 a novembro de 2012 foram realizadas visitas aos módulos, sempre 

aos sábados. Os participantes foram convocados através de um convite por escrito, 

padronizado, que esclarecia o objetivo da visita e continha orientações pertinente ao estudo. 

Inicialmente, todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e logo após encaminhado para avaliação, que entre outros, incluíram: 

Coleta de sangue e urina. As variáveis bioquímicas séricas serão coletadas pela manhã 

após 8 horas de jejum. Serão analisados: glicose, HDL-colesterol (HDL-c), triglicerídeos 

(TG), creatinina (Cr) e ácido úrico (AU). As variáveis bioquímicas urinárias serão dosadas em 

amostra isolada de urina (eventual) e incluem: ureia (Ur), creatinina, albumina (Alb), 

microalbuminúria, cálcio, sódio (Na), ácido úrico.  

-Mensuração da pressão arterial: A pressão arterial será medida, após repouso de 5 

minutos, utilizando-se um esfignomanômetro eletrônico (Hem-711AC OmronCo.,Japan) em 

três aferições consecutivas, com o indivíduo sentado, considerando-se a média da segunda e 

terceira aferições. Quando a diferença entre duas aferições for superior a 5 mmHg, uma nova 

medida era realizada em substituição. 

-Peso corporal, altura e cintura abdominal: O peso corporal será medido com uma 

balança digital eletrônica (PL80, Filizola S/A, o Brasil) e a altura com um estadiômetro digital 

portátil (Kirchnner & Wilhelm, Medizintechnik, Alemanha) As medidas de cintura abdominal 



28 
 

 

(CAB) serão tomadas em 3 ocasiões :ao nível da crista ilíaca esquerda e no ponto médio da 

distância entre a crista ilíaca e o último rebordo costal, respectivamente, com fita métrica 

inextensível com o participante em expiração. Será considerada a média das 3 aferições. O 

índice de massa corporal (IMC) será calculado como uma relação entre o peso (em Kg) e o 

quadrado da altura (em metros). 

-Preenchimento do questionário adaptado para este estudo sobre IC,insuficiência renal, 

hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, SM, depressão, menopausa, hábitos de vida e 

história familiar.  

-Realização de ECG de 12 derivações (GE MAC 800 1,2,4 12 SL
tm

V239) em 12 

derivações simultâneas em repouso e os laudos foram dados por um cardiologista, segundo o 

estabelecido pela Diretriz de interpretação de eletrocardiograma de repouso (Nicolau et al, 

2003). 

5.3 Definições utilizadas no presente estudo 

5.3.1. Exposições 

Hipertensão arterial 

A hipertensão arterial foi definida como pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg 

e/ou pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg, ou também uso regular de anti-

hipertensivos. Pré-hipertensão foi classificada como pressão arterial sistólica (PAS) entre 120 

e 139 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) entre 80 e 89 mmHg, de acordo com o 

Seventh Report of the Joint National Committeeon the Prevention, Detection, Evaluation, and 

Treatmentof High Blood Pressure (JNC 7). 

Diabetes Melittus tipo 2 : Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl, ou relato de diagnóstico 

anterior de DM tipo 2 ou uso de medicação antidiabetogênica. 

Obesidade: O IMC foi calculado dividindo-se o peso (Kg) pela altura ao quadrado 

(m2), utilizando-se IMC > 25 kg/m2 para a definição de sobrepeso e > 30 kg/m2 para 

obesidade conforme critério da OMS. A obesidade visceral ou abdominal foi verificada a 

partir da medida da circunferência abdominal, considerada a menor medida entre o rebordo 

costal e a espinha ilíaca ântero- superior. 

Dislipidemia. Hipertrigliceridemia - ≥ 150 mg/dl; Hipercolesterolemia:colesterol total- 

≥ 200 mg/dl e ou HDL colesterol (homens) - ≤ 40 mg/dl; HDL colesterol(mulheres) - ≤ 50 

mg/dl ou uso de drogas para tratamento de dislipidemia 
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Hiperuricemia. Será definida como ácido úrico plasmático ≥ 6,0 mg/dl em mulheres e 

≥ 7,0 mg/dl em homens. O ácido úrico também será analisado em quintis.  

SM. Será definida por três critérios: O NCEP-ATP III, o IDF e o JIS. 

NCEP-ATP III, 2001, 3 dos 5 componentes: Circunferência abdominal em Homens ≥ 

102 cm e Mulheres ≥ 88 cm; Triglicerídeos ≥ 150 e/ou HDL em Homens < 40 e < 50 em 

mulheres;  Pressão Arterial = ≥ 130/85 ou uso de anti-hipertensivos; Glicemia de jejum 

>110mg/dl (NCEP-ATP III, 2002). 

IDF 2005, Circunferência abdominal alterada e mais 2 componentes: Circunferência 

abdominal em Homens ≥ 94 cm e Mulheres ≥ 80 cm; Triglicerídeos ≥ 150 e/ou Homens HDL 

< 40, Mulheres HDL < 50 ou uso de hipolipemiantes; PA= ≥ 130/85 ou uso de anti-

hipertensivos; Glicemia de jejum  ≥ 100 (Alberti et al, 2005). 

JIS, Não há componente obrigatório, presença de 3 dos 5 componentes: Circunferência 

abdominal Homens ≥ 90 cm e Mulheres ≥ 80 cm (para sul americanos); Triglicerídeos ≥ 150, 

e/ou Homens HDL < 40, Mulheres HDL < 50 ou uso de hipolipemiantes; PA= ≥ 130/85 ou 

uso de anti-hipertensivos; Glicemia de jejum  ≥ 100 (Alberti et al, 2009) . 

5.3.2. Desfecho: alteração na repolarização do ventrículo esquerdo 

Critérios para o diagnóstico de ARV ao ECG (Hanne-Paparo,1971; Mehta et al, 1999) 

Supra desnivelamento  do segmento ST com concavidade para cima 

Onda T ampla tendendo a simetria 

Inversão de onda T (onda T negativa) 

Infra desnivelamento do segmento ST 

5.4. Análise estatística 

O programa SPSS (versão 17.0 SPSS Inc. Chicago) foi utilizado para as análises 

estatísticas. Todos os dados foram apresentados usando tabelas descritivas resumidas e uma 

figura. As variáveis contínuas com distribuição normal estão expressas como médias± desvio 

padrão. As variáveis categóricas estão expressas em números absolutos ou 

percentagens.Variáveis categóricas serão comparadas usando o teste qui-quadrado.As razões 

de prevalências estão descritas com valor bruto e ajustado por sexo e idade, Estimadas por 

modelos lineares generalizados com distribuição de probabilidade de Poisson, função de 

ligação log com estimador robusto de matriz de covariância. 
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5.5-Estudo Piloto 

Após a elaboração de protocolos de pesquisa, através de manuais de procedimentos, 

tanto para a aplicação dos questionários utilizados, como para mensuração das medidas 

antroprométricas realizados pelos pesquisadores de campo (doutorandos, mestrandos e alunos 

de iniciação científica), será realizado o estudo Piloto em um módulo do PMF de Niterói não 

incluído no Estudo DIGITALIS, objetivando testar os instrumentos e treinar todos os 

entrevistadores e avaliadores. 

5.6 Considerações éticas 

Este estudo foi conduzido de acordo com os princípios estabelecidos na Resolução 

196/96. O protocolo do estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Médica da 

Faculdade de Medicina/Hospital universitário Antônio Pedro. O Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido foi assinado por cada participante antes de sua admissão no estudo.  
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6. Resultados 

No presente estudo foram incluídos 632 indivíduos, maioria de mulheres (61,71%), 

média de idade de cerca de 59 anos e maioria de cor da pele parda. As prevalências de 

diabetes, hipertensão, alterações nos componentes da SM, e ARV estão na tabela 1.  

 

&alteração na repolarização do ventrículo esquerdo 

 

A figura 1 apresenta a distribuição da SM isolada ou simultânea segundo os critérios 

NCEP-ATP III, IDF e JIS. Somente 40% dos participantes não foram diagnosticados com 

SM, pelos menos por um dos critérios estudados. Como esperado, nenhum indivíduo foi 

classificado com SM pelos critérios ATP ou IDF isoladamente, ou em associação entre os 

Tabela1: Características da amostra em percentuais (%) ou média e desvio padrão 
 

 Homens Mulheres 

Total,  n (%) 242 (38,29) 390 (61,71) 

Idade, anos 59,28±10,08 59,18±10,22 

Cor da pele (Preto/Pardo/Branco) 

 Branco), % 

17,8/ 44,2/ 37,2 27,4/ 35,4/ 35,9 

Anos de estudos  

 

8,08±4,12 7,48±3,92 

Renda per capita em Reais 828,98 ± 870,19 631,30 ±  534,08 

Fumantes atuais,  n (%) 68 (17,5) 48 (19,9) 

Diabéticos, n (%) 57 (23,6) 96 (24,6) 

Hipertensos,  n (%) 157 (64,9) 294 (75,4) 

HDL-colesterol, mg/dl 50,86 ± 15,69
 

57,29 ± 16,43 

Triglicerídeos, mg/dl 145,43 ± 138,07 138,54 ± 77,00 

Glicemia de jejum, mg/dl 114,05 ± 43,55 113,76 ± 47,97 

Circunferência abdominal, cm 93,35 ± 12,32
 

92,30 ± 12,75 

Pressão arterial sistólica, mmHg 135,89 ± 20,37
 

138,55 ± 24,48 

Pressão arterial diastólica, mmHg 81,87 ± 12,08
 

83,02 ± 12,52 

ARV
&

, n (%) 45 (18,6) 109 (27,9) 
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dois. Porém 23 indivíduos foram classificados pelo JIS isoladamente, 188 (29,7%) atenderam 

aos três critérios, 152 (24,1%) ao JIS e IDF e 16 (2,1%) ao JIS e NCEP-ATP III. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III  

£ International Diabetes Federation 

€Joint Scientific Statement  

 

 

 

  

Figura 1. prevalência da síndrome metabólica segundo diferentes critérios de 

definição 

JIS
€
 

253 (40,0%) 

NCEP-ATP III
$
 IDF

£
 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

188 (29,7%) 

16 (2,5%) 152 (24,1%) 

23 (3,6%) 
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A tabela 2, exibe a prevalência da síndrome metabólica segundo critérios por sexo e 

faixa etária. Houve maior percentual de mulheres quando o critério IDF esteve presente. Em 

relação a idade, houve maior percentual de idosos entre aqueles que atenderam 

exclusivamente o critério JIS. 

.  

 Sem SM 
JIS

€
 IDF

£
 e JIS

€
 NCEP-ATP III

$
, IDF

£
 

e JIS
€
 

NCEP-ATP III
$
 e JIS

€
 Valor p 

 
no(%) no(%) no(%) no(%) no(%)  

Sexo      <0,001 

Masculino 125(49,4) 15 (65,2) 45 (29,6) 45 (23,9) 12 (75,0)  

Feminino 128(50,6) 8 (34,8) 107 (70,4) 143 (76,1) 4 (25,0)  

Faixa etária      0,003 

45-59 anos 161(63,6) 8 (34,8) 92 (60,5) 92 (48,9) 11 (68,8)  

60-69 anos 51 (20,2) 5 (21,7) 38 (25,0) 59 (31,4) 2 (12,5)  

70 anos e mais 41 (16,2) 10 (43,5) 22 (14,5) 37 (19,7) 3 (18,8)  

$ National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III  

£ International Diabetes Federation 

 € Joint Scientific Statement  

 

Todos indivíduos com alterações de circunferência de cintura e obesos foram 

classificados pelo IDF, em associação com o JIS e/ou NCEP – ATPIII. Entre os 23 indivíduos 

com alteração exclusivamente pelo critério JIS, 18 (78,3%) apresentaram alterações de 

triglicerídeos, 20 (87,0%) apresentaram baixo HDL, 21 (91,3%) apresentaram a pressão 

arterial aumentada e 18 (78,3%) glicemia de jejum alterada ou tratamento antidiabetogênico. 

Excetuando a cintura, o grupo classificado simultaneamente pelo IDF e JIS apresentou as 

menores prevalências de alterações (tabela 3). 

  

Tabela 2. Prevalência da síndrome metabólica por atendimento a critérios de 

definição segundo o sexo e faixa etária 
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‘ Sem sm JIS
€
 IDF

£
eJIS

€
 NCEP-ATP 

III
$, IDF

£
eJIS

€
 

NCEP-ATP 

III
$
e JIS

€
 

no(%) no(%) no(%) no(%) no(%) 

Circircunferência de Cintura*** 
 

    
≥94 (homens) ≥ 80 (mulheres) cm 

93 (36,8) 0 (0,0) 152 (100) 188 (100,0) 0 (0,0) 

<94 cm (homens)< 80cm (mulheres) 
160 (63,2) 23 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 16 (100,0) 

IMC*** 
 

    
≥30  

31 (12,3) 0 (0,0) 53 (35,1) 105 (55,9) 0 (0,0) 

<30 
222 (87,7) 23 (100,0) 98 (64,9) 83 (44,1) 16 (100,0) 

Triglicerídeos*** 
 

    
≥150 mg/dL ou tratamento 

20 (7,9) 18 (78,3) 75 (49,3) 133 (70,7) 14 (87,5) 

<150 mg/dL sem tratamento 
233 (92,1) 5 (21,7) 77(50,7) 55 (29,3) 2 (12,5) 

HDL*** 
 

    <50 (homens)/ <40 (mulheres) mg/dl ou 
tratamento 

25 (9,9) 20 (87,0) 77 (50,7) 130 (69,1) 14 (87,5) 

≥50 (homens)/ ≥40 (mulheres) mg/dl sem 
tratamento 

228 (90,1) 3 (13,0) 75 (49,3) 58 (30,9) 2 (2,5) 

Pressão arterial*** 
 

    ≥135 (sistólica) ou ≥85 (diastólica) mmHg  
ou tratamento 

159 (62,8) 21 (91,3) 131 (86,2) 174 (92,6) 15 (93,8) 

<135 (sistólica) ou <85 (diastólica) mmHg  
sem tratamento 

94 (37,2) 2 (8,7) 21 (13,8) 14 (7,4) 1 (6,3) 

Glicemia de jejum*** 
 

    
≥100 mg/dL ou tratamento 

71 (28,1) 18 (78,3) 104 (68,4) 150 (79,8) 14 (87,5) 

< 100 mg/dL sem tratamento 
182 (71,9) 5 21,7) 48 (31,6) 38 (20,2) 2 (12,5) 

$ National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III ;£ International Diabetes Federation;  

 € Joint Scientific Statement;*** Teste do qui-quadrado de Pearson, valor p<0,001 

 

  

Tabela 3 - Prevalência da síndrome metabólica por critérios de definição segundo 

componentes e índice de massa corporal (IMC) 
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A prevalência de ARV segundo presença de SM de acordo com a tabela 4, foi maior 

em indivíduos que preenchiam os critérios do JIS isoladamente, com significância estatística, 

segundo o valor P do qui-quadrado de tendência. 

 

 

 

Critérios da SM  Presença de ARV  

Total Não Sim valor P 

  no (%) no (%) 
&
 

      0,007 

Sem SM 253 209 (82,6) 44 (17,4)  

JIS
€ 23 15 (65,2) 8 (34,8)  

IDF
£
eJIS

€ 152 107 (70,4) 45 (29,6)  

NCEP-ATP III
$, IDF

£
eJIS

€ 188 133 (70,7) 55 (29,3)  

NCEP-ATP III
$
e JIS

€ 16 14 (87,5) 2 (12,5)  

#Alteração na repolarização do ventrículo esquerdo identificada por eletrocardiograma; &Significância 

estatística se valor P <0,05, no teste do qui quadradode Pearson; $ National Cholesterol Education Program 

Adult Treatment Panel III; £ International Diabetes Federation;  € Joint Scientific Statement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Prevalência de alterações no eletrocardiograma segundo presença de 

síndrome metabólica (SM) por critérios 
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Para averiguar se a presença de SM (pelos três critérios adotados, isolados ou não) 

aumentava a presença de ARV, testamos um modelo incluindo os 5 componentes da SM, com 

os pontos de corte preconizados pelo IDF e JIS. Dado a existência de multicolinearidade, não 

houve convergência da matriz invalidando os resultados. Nesse modelo, a prevalência de 

ARV entre os que apresentaram SM exclusivamente pelo critério JIS foi 2,88 (IC 95% 0,74-

11,08), a prevalência daqueles sem SM. Para contornar o problema, retiramos o diabetes, 

triglicerídeos e HDL do modelo. A tabela 5 apresenta as razões de prevalências brutas (RPb) e 

ajustadas (RPa) de ARV, segundo presença de síndrome metabólica pelos critérios estudados.  

As razões foram maiores para os indivíduos que atenderam exclusivamente ao critério JIS, 

seguidos daqueles que atenderam simultaneamente os critérios JIS e IDF. A associação de 

alterações com SM definidas exclusivamente pelo JIS perdeu a significância estatística após o 

ajuste por sexo, idade, hipertensão e circunferência abdominal, porém mantendo-se elevada, 

RPa=1,80 (IC95% 0,90-3,6). 

 

 RPb (IC95%) RPa (IC95%) 

Ausência de SM 1 1 

JIS
€ 2,00  (1,08-3,72) 1,80 (0,90-3,6) 

IDF
£
eJIS

€ 1,70 (1,18-2,45) 1,17 (0,75-1,81) 

NCEP-ATP III
$, IDF

£
eJIS

€ 1,68 (1,19-2,38) 1,05 (0,68-1,62) 

NCEP-ATP III
$
e JIS

€ 0,72 (0,19-2,704) 0,82 (0,21-3,13) 

&Estimadas por modelos lineares generalizados com distribuição de probabilidade de Poisson, função de ligação 

log com estimador robusto de matriz de covariância 

# Ajusta das por sexo, idade continua, presença de hipertensão e circunferência de cintura alterada 

$ National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III  

£ International Diabetes Federation 

 € Joint Scientific Statement  

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Razões de prevalências& brutas (RPb) e ajustadas# (RPa) de alterações 

no Eletrocardiograma# segundo presença de síndrome metabólica (SM) por critério 
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7. Discussão 

No presente estudo observou-se que os 23 indivíduos que atenderam somente ao 

critério JIS para classificação da SM apresentaram maior razão de prevalência de ARV 

identificada pelo ECG, brutas e ajustadas. Nenhum desses indivíduos apresentou alteração na 

circunferência de cintura ou IMC maior ou igual a 30.  

O critério mais flexível para a circunferência de cintura e a não obrigatoriamente de 

sua inclusão para a definição levou a uma melhor associação com o desfecho escolhido 

Estudos brasileiros sobre a SM publicados nos últimos anos, utilizaram principalmente o 

critério NCEP- ATP III, conforme revisão sistemática de Carvalho Vidigal et al (2013). Os 

resultados aqui apresentados indicam que o JIS é mais útil quando se quer identificar pessoas 

a risco na atenção primária e que a SM aumenta do risco cardiovascular, mesmo controlando 

pela hipertensão e obesidade. 

Houve maior prevalência da SM no sexo feminino, corroborando achados anteriores 

(Carvalho Vidigal et al 2013), e esse excesso deveu-se ao critério IDF.  

O presente estudo encontrou prevalências maiores que aquelas encontradas em estudos 

brasileiros recentes, onde a média ponderada de prevalência geral de SM foi de 29,6% 

(Saralori et al, 2007; Pimenta et al, 2011; Silva et al, 2011; Marquezine et al, 2008; Dutra et 

al, 2012; Velásquez-Meléndez et al, 2007; de Oliveira et al, 2006; de Oliveira et al, 2011; da 

Rocha et al, 2011). Foram investigadas pessoas, em sua maioria residentes em comunidades 

mais desfavorecidas, com renda per capita inferior ao observado para o total da população 

brasileira de R$ 891,10, para 2011, e maior prevalência de fumantes que para o total de 

brasileiros maiores de 45 anos de menos de 19%, o que pode justificar as maiores 

prevalências de SM e componentes encontradas no nosso estudo (IPEA, 2014; Vigitel, 2011).  

A identificação de características da SM precocemente oferece a oportunidade de 

intervenções no estilo de vida, prevenção e tratamento. A adoção precoce de toda a população 

de estilos de vida relacionados à manutenção da saúde, tais como uma alimentação saudável, 
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prática de exercícios físicos, parar de fumar, controle da pressão e perda de peso podem 

reduzir os fatores de risco metabólicos. (IDF, 2006; Lidfeldt et al. 2003; Dunstan et al. 2002; 

Grundy, 2007; Rosmond, 2005). 

Os pontos fracos do estudo estão relacionados à natureza transversal que não permitiu 

afirmar a natureza causal das associações da SM e ARV e a uma falta de poder estatístico, 

devido ao pequeno número de pessoas exclusivamente com JIS, o que não permitiu rejeitar a 

hipótese nula. Além disso, devido ao viés de seleção (mulheres, pessoas mais velhas e pessoas 

mais afetadas tendem a um maior comparecimento) pode ter havido uma superestimação da 

prevalência da SM. 

Os pontos fortes do estudo perpassam pelo fato de existirem poucos estudos brasileiros 

sobre a prevalência da SM pelo JIS. Além disso, os resultados do estudo são aplicáveis à 

populações assistidas pela Estratégia Saúde da Família, cada vez mais presentes no Brasil, o 

que pode auxiliar no desenvolvimento de novos estudos sobre o tema. 
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8. Conclusão 

O critério JIS mostrou-se mais útil para rastrear o risco para DCV, seguido do IDF e 

NCEP-ATP III. O achado que indivíduos diagnosticados com SM, exclusivamente pelo 

critério JIS, apresentaram maior prevalência de ARV, que aqueles sem SM, 

independentemente da hipertensão e obesidade abdominal, sugere que a presença de três ou 

mais alterações (SM), excede o risco das alterações consideradas isoladamente. 

A atenção primária é a porta de entrada do sistema de saúde e permite intervenções 

precoces em acometimentos como a SM, o que permite evitar, ou ao menos minimizar os 

danos à saúde, o que de certa forma gera menor sofrimento e custo ao estado no caminhar do 

ciclo de vida.  
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