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RESUMO
Objetivos: Avaliar a prevalência de síndrome metabólica em idosos assistidos na atenção terciária à saúde e a associação entre síndrome
metabólica e saúde, capacidade funcional, estilo de vida e fatores demográficos e socioeconômicos.
Métodos: Foi realizado um estudo transversal envolvendo idosos atendidos em um ambulatório de Clínica Médica de um hospital universitário
localizado em Curitiba, capital do Paraná. A síndrome metabólica foi definida pelos critérios do National Cholesterol Education Program
Adult Treatment Panel III (NCEP-ATPIII). As variáveis avaliadas foram: síndrome metabólica e seus componentes; fatores demográficos e
socioeconômicos (faixa etária, sexo, escolaridade, renda familiar); estilo de vida (tabagismo, etilismo, adesão à dieta, atividade física); perfil
de saúde (doenças crônicas não transmissíveis, medicamentos de uso contínuo); e capacidade funcional, determinada através das escalas de
Katz e de Lawton.
Resultados: Participaram do estudo 133 idosos, com média de idade de 68,7±5,8 anos (60-85 anos), sendo a maioria do sexo feminino (66,9%).
A prevalência de síndrome metabólica foi de 63,9%, sendo 71,8% entre mulheres e 28,2% entre os homens (p=0,16). Síndrome metabólica
foi mais frequente nos indivíduos entre 60-69 anos em comparação com os acima dessa idade (64,7% versus 35,3%; p=0,03). Também houve
associação de síndrome metabólica com relato de cinco ou mais doenças crônicas não transmissíveis (60,0% versus 29,2%, p<0,001) e com
uso de sete ou mais medicamentos contínuos (36,5% versus 1,6%, p<0,001). Obesidade abdominal foi significativamente mais frequente entre
as mulheres (98,4% versus 66,7%; p=0,001) e hiperglicemia mais frequente entre os homens (95,8% versus 75,4%; p=0,03). Apenas 7,1%
dos idosos com síndrome metabólica eram considerados dependentes.
Conclusões: A prevalência de síndrome metabólica foi elevada nesta amostra de idosos assistidos na atenção terciária à saúde. A distribuição
de dois dos cinco componentes da síndrome metabólica foi diferenciada entre os sexos (obesidade central mais frequente em mulheres e
hiperglicemia em homens). Idosos com síndrome metabólica tinham mais frequentemente menos de 70 anos, relatavam maior número de
doenças crônicas e usavam maior número de medicações contínuas. Não se observou associação de síndrome metabólica com sexo, fatores
socioeconômicos, estilo de vida e capacidade funcional.
DESCRITORES: síndrome X metabólica/epidemiologia; ambulatório hospitalar; idoso; atividades cotidianas.

ABSTRACT
Aims: To evaluate the prevalence of metabolic syndrome in elderly assisted in tertiary health care and the association between metabolic
syndrome and health, functional capacity, life style, and demographic and socioeconomic factors.
Methods: A cross-sectional study was conducted involving elderly assisted in an outpatient medical clinic of a university hospital in Curitiba,
capital of Paraná State, Brazil. Metabolic syndrome was defined according to the National Cholesterol Education Program Adult Treatment
Panel III (NCEP-ATPIII). The variables evaluated were: metabolic syndrome and its components; demographic and socioeconomic factors
(age, sex, education, family income); lifestyle (smoking, alcohol use, adherence to diet, physical activity); health profile (non-communicable
diseases, continued use of medicines); and functional capacity, determined by Katz and Lawton scales.
Results: The study included 133 elderly, with a mean age of 68.7±5.8 years (60-85 years), most of them women (66.9%). The prevalence of
metabolic syndrome was 63.9%, being 71.8% in women and 28.2% in men (p=0.16). Metabolic syndrome was more frequent in individuals
aged 60-69 years compared with those above that age (64.7% versus 35.3%; p=0.03). There was also association of metabolic syndrome with
reporting five or more chronic diseases (60.0% versus 29.2%, p<0.001) and with using seven or more continuous medicines (36.5% versus
1.6%, p<0.001). Abdominal obesity was more frequent among women (98.4% versus 66.7%; p=0.001) and hyperglycemia was more frequent
among men (95.8% versus 75.4%; p=0.03). Only 7.1% of the elderly with metabolic syndrome were considered dependent.
Conclusions: Prevalence of metabolic syndrome was high in this sample of elderly assisted in tertiary health care setting. The distribution of
two of the five components of metabolic syndrome was different between sexes (central obesity more frequent in women and hyperglycemia
more frequent in men). Elderly people with metabolic syndrome were more often less than 70 years old, reported more chronic diseases and used
more continuous medicines. There was no association of metabolic syndrome with sex, socioeconomic factors, lifestyle or functional capacity.
KEY WORDS: metabolic syndrome X; hospital outpatient clinics; elderly; activities of daily living.
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Abreviaturas: SM, síndrome metabólica; HC-UFPR, Hospital de
Clínicas da Universidade Federal do Paraná; HDL-c, colesterol
ligado à lipoproteína de alta densidade; NCEP-ATPIII, National
Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel;
PA, pressão arterial; HAS, hipertensão arterial sistêmica;
CA, circunferência abdominal; DCNT, doenças crônicas não
transmissíveis.

INTRODUÇÃO
A síndrome metabólica (SM) é um transtorno
complexo representado por um conjunto de fatores
de risco cardiovascular usualmente relacionados à
adiposidade central e à resistência à insulina [1].
Seu diagnóstico é feito pela constatação da presença,
em um mesmo indivíduo, de obesidade central,
dislipidemia, hiperglicemia e hipertensão arterial
sistêmica (HAS) [2]. Frequentemente a SM associase a outras condições médicas, especialmente estados
pró-trombótico e pró-inflamatório, esteatose hepática,
cálculos de colesterol, apneia do sono, gota, depressão,
doenças musculoesqueléticas e síndrome dos ovários
policísticos [3]. Além dos desfechos cardiovasculares,
entre idosos tem sido demonstrada associação de
SM com condições de extrema importância no
envelhecimento, como declínio da mobilidade,
incapacidade, fragilidade, sarcopenia e declínio
cognitivo [4-9].
Com o rápido envelhecimento populacional observado mundialmente, a tendência é de que essas
situações se tornem mais frequentes na prática clínica,
requerendo o desenvolvimento de estratégias capazes
de prevenir ou retardar seu surgimento. É, portanto,
imperativo conhecer os fatores de risco a que estão
expostos os idosos [10].
O objetivo do presente estudo foi avaliar a
prevalência da SM em idosos assistidos em um
ambulatório localizado em um hospital universitário
e analisar a associação entre SM e variáveis
demográficas, socioeconômicas e de saúde, hábitos
de vida e capacidade funcional.

MÉTODOS
Delineamento e local do estudo
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e
analítico, integrante do projeto “Prevalência de síndrome
metabólica em idosos atendidos em um ambulatório
de clínica médica de hospital universitário do Sul do
Brasil e associação com declínio cognitivo” [10]. O
estudo foi realizado no Ambulatório de Clínica Médica
do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
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Paraná (HC-UFPR), localizado na cidade de Curitiba,
capital do estado do Paraná, no período compreendido
entre março e outubro de 2010.

População e amostra
O cálculo da amostra foi feito considerando-se o
escore do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) em
uma população de idosos semelhante à estudada neste
projeto, cujo escore médio foi de aproximadamente
25 com desvio padrão de aproximadamente 4 [11].
Considerou-se que pelo menos dois seria uma
diferença clinicamente importante entre os dois grupos de comparação. Considerando ainda proporção
de 1,5:1 entre os grupos (prevalência de SM de
aproximadamente 60%) [12], foi estimada amostra de
135 idosos. Este cálculo foi feito utilizando o programa
“samples.exe” do pacote estatístico PEPI versão 4,
considerando um poder de 90% e um erro alfa de 0,05.
Participaram do estudo indivíduos com idade igual
ou maior que 60 anos, convidados aleatoriamente a
compor a amostra no dia de suas consultas de rotina.
Foram excluídos idosos com deficiência auditiva,
visual ou motora grave que pudesse prejudicar o
desempenho nas avaliações propostas.

Variáveis e métodos de mensuração
Foram avaliadas variáveis relativas ao diagnóstico de SM: pressão arterial (PA), circunferência
abdominal, colesterol ligado a lipoproteína de alta
densidade (HDL-c), glicose de jejum e triglicerídios;
variáveis demográficas: sexo e idade; variáveis
socioeconômicas: escolaridade e renda familiar; variáveis de saúde: doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT) e medicamentos de uso contínuo; hábitos
de vida: etilismo, tabagismo, alimentação e atividade
física; e capacidade funcional.
A classificação para SM foi baseada no critério
diagnóstico proposto pelo Third Adult Treatment
Panel of the National Cholesterol Education Program.
(NCEP-ATPIII) [2], que considera portadores de SM
indivíduos que preencham três dos cinco seguintes
parâmetros: circunferência abdominal aumentada
(≥88 cm para mulheres e ≥102 cm para homens);
triglicerídeos aumentados (≥150 mg/dL); HDL-c
reduzido (<40 mg/dL para homens e <50 mg/dL para
mulheres), glicemia de jejum elevada (≥110 mg/dL);
PA ≥135/80 mmHg; uso de medicações hipolipemiantes, hipoglicemiantes ou anti-hipertensivas.
A circunferência abdominal (CA) foi aferida
com fita métrica inelástica no ponto médio entre o
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rebordo costal e a crista ilíaca, com o indivíduo em
pé, obedecidos os pontos de corte para homens ≥102
cm e para mulheres ≥88 cm, conforme recomendações
da I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da
Síndrome Metabólica [1].
Seguindo orientações contidas nas VI Diretrizes
Brasileiras de Hipertensão Arterial [13], a PA foi
aferida no braço, utilizando-se esfigmomanômetro de
mercúrio calibrado e braçadeira adequada para obesos
quando necessário.
Para avaliação do perfil bioquímico os participantes
foram orientados a manter 12 horas de jejum para
a coleta de sangue e os exames foram realizados
no Laboratório de Análises Clínicas do HC-UFPR,
utilizando a metodologia de Colorimetria pelo
equipamento Architect CI 3.200 (Abott, Wiesbadem,
Alemanha).
A classificação da capacidade funcional foi feita
através das Escalas de Katz [14] para avaliação das
atividades de vida diária e Escala de Lawton [14] para as
atividades instrumentais de vida diária. Os participantes
foram classificados inicialmente em independentes,
parcialmente dependentes e dependentes para cada
escala. Os participantes classificados como dependentes
e parcialmente dependentes foram reunidos em um
único grupo, denominado dependente.
Em relação à adesão à alimentação adequada,
foram considerados como adeptos os participantes que
relataram fazer uso de qualquer tipo de dieta alimentar
orientada, quer fosse com finalidades terapêuticas ou
preventivas.
Foram considerados fisicamente ativos os idosos
que informassem a prática rotineira de no mínimo 30
minutos de atividade física em pelo menos três dias
da semana.
Foram classificados como tabagistas os participantes que, na época da pesquisa fumavam cigarros
diariamente; não tabagistas aqueles que nunca fumaram
cigarros; e ex-tabagistas aqueles que informaram ter
fumado cigarros habitualmente no passado. Para as
análises estatísticas, participantes tabagistas e extabagistas foram agrupados e classificados todos como
tabagistas.
Foram classificados como etilistas habituais os
participantes que na época da pesquisa ingeriam
bebidas alcoólicas diariamente; ex-etilistas aqueles
que informaram ter consumido bebidas alcoólicas
regularmente no passado; não etilistas aqueles
que nunca ingeriram bebidas alcoólicas; e etilistas
eventuais aqueles que relataram consumir apenas
eventualmente quantidades pequenas de bebidas
alcoólicas. Para a análise estatística os participantes
Sci Med. 2016;26(3):ID23444
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que se declararam etilistas habituais e ex-etilistas
foram classificados como etilistas. Os participantes
que declararam nunca ter ingerido bebidas alcoólicas
ou consumido eventualmente pequenas quantidades
foram classificados como não etilistas.
Para coleta de informações socioeconômicas
e condições de saúde foi utilizado questionário
elaborado especificamente para o presente estudo.
Testado em experiência piloto, incluiu informações
sobre sexo, idade, escolaridade, renda familiar, DCNT
autorrelatadas e medicamentos em uso contínuo.

Análise estatística
Os dados foram armazenados em banco de dados
desenvolvido para o projeto no Microsoft Access 2007 e
analisados pelo programa estatístico SPSS versão 17.0.
A apresentação dos resultados ocorreu pela estatística
descritiva através das medidas de tendência central
(média e mediana) e de variabilidade (desvio padrão
e amplitude interquartis), bem como, distribuição
absoluta e relativa. A simetria das distribuições
contínuas foi avaliada pelo teste de KolmogorovSmirnov. Para a comparação de proporções entre as
categorias de uma mesma variável (análise univariada), foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson,
levando em consideração a distribuição teórica de
homogeneidade entre as categorias comparadas. Para
a análise bivariada entre variáveis qualitativas foram
utilizados o teste qui-quadrado de Pearson e a correção
de continuidade. Foi utilizada a análise pelos resíduos
ajustados, em que os valores negativos indicam
uma frequência real inferior à esperada e os valores
positivos uma frequência real superior à esperada.
As células cujos resíduos ajustados assumem valores
iguais ou acima de 1,96 em valor absoluto, contribuem
significativamente para a relação de dependência
entre variáveis comparadas [15]. Nas tabelas de
contingência em que pelo menos 25% dos valores das
caselas apresentassem frequência esperada menor do
que 5, foi utilizado o teste exato de Fisher, sendo que,
nas situações onde pelo menos uma variável tivesse
característica politômica, foi utilizada a simulação de
Monte Carlo. Para as variáveis contínuas, quando a
comparação ocorreu entre dois grupos independentes,
foi aplicado o teste t de Student.

Aspectos éticos
O projeto foi aprovado pela Comissão Científica
do Instituto de Geriatria e Gerontologia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
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e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS. O
desenvolvimento do estudo nas dependências do
HC-UFPR foi autorizado pela direção clínica desse
hospital. Todos os pesquisadores e participantes assinaram duas cópias do termo de consentimento livre e
esclarecido. Foram seguidos todos os preceitos éticos
descritos na Resolução 453/2012 do Conselho Nacional
de Saúde do Ministério da Saúde do Brasil.

RESULTADOS
Cento e trinta e cinco idosos atenderam aos critérios
de inclusão, tendo sido excluídos dois por não terem
realizado os exames laboratoriais necessários. Assim,
a amostra final foi composta por 133 idosos, sendo
89 (67%) mulheres e 44 (33%) homens. A média de
idade foi de 68,7±5,8 anos, sendo 60 anos a idade
mínima e 85 anos a idade máxima. A prevalência de
SM foi de 63,9% (n=85).
A média da idade dos idosos com SM mostrou-se
significativamente menor que a dos participantes sem
SM (67,6±5,6 anos vs. 70,5±5,9 anos; p<0,01). Os
demais fatores demográficos e socioeconômicos da
amostra estão descritas na Tabela 1. Foi detectada
associação da SM apenas com faixa etária, sendo

que a prevalência de SM foi significativamente maior
entre os indivíduos com idade entre 60 e 69 anos em
relação aos indivíduos mais velhos. Em relação ao
sexo, escolaridade e renda familiar, não se observaram
diferenças estatisticamente significativas.
Comparando a distribuição dos componentes
da SM entre os sexos, verificou-se que a frequência
de circunferência abdominal aumentada foi significativamente maior no sexo feminino (p<0,001).
Já a frequência de hiperglicemia de jejum foi
significativamente maior no sexo masculino (p=0,032).
Não houve diferenças significativas entre os sexos em
relação aos demais componentes da SM (Tabela 2).
A caracterização da amostra quanto a fatores
de saúde e de estilo de vida encontra-se descrita na
Tabela 3. Houve associação significativa da SM com
o número de DCNT relatadas e uso de medicamentos
contínuos. A associação configurou-se com o relato
de cinco ou mais doenças e com o uso de sete ou mais
medicamentos. No caso dos medicamentos, observouse ainda associação linear (p<0,001), indicando que,
quanto maior o número de medicamentos maior a
chance de apresentar a SM. Não houve associação
significativa com funcionalidade, atividade física,
adesão a dieta, tabagismo ou etilismo (Tabela 3).

Tabela 1. Características demográficas e socioeconômicas de idosos atendidos no Ambulatório de Clínica Médica
do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR) na amostra total e nos indivíduos com
e sem síndrome metabólica. 2010.

Variáveis

Amostra total
(n=133)
n (%)

Síndrome metabólica
Sim
(n=85)
n (%)*

Não
(n=48)
n (%)*

Sexo

0,165

Feminino

89 (66,9)

61 (71,8)

28 (58,3)

Masculino

44 (33,1)

24 (28,2)

20 (41,7)

60 a 69 anos

77 (57,9)

55 (64,7)

22 (45,8)

70 anos ou mais

56 (42,1)

30 (35,3)

26 (54,2)

Analfabetos

18 (13,5)

14 (16,5)

4 (8,3)

Escolarizados

115 (86,5)

71 (83,5)

44 (91,7)

Faixa etária

0,03

Escolaridade

0,092

Renda familiar† (salário mínimo)

0,515‡

De ½ a 1

23 (20,4)

12 (16,2)

11 (28,2)

Mais de 1 a 2

35 (31,0)

25 (33,8)

10 (25,6)

Mais de 2 a 3

27 (23,9)

17 (23,0)

10 (25,6)

Mais de 3 a 5

20 (17,7)

15 (20,3)

5 (12,8)

8 (7,1)

5 (6,8)

3 (7,7)

Mais de 5

p§

* Percentuais obtidos com base no total de cada categoria da SM.
† Não se aplica/não respondeu = 20 (15%).
§ Teste qui-quadrado de Pearson com correção de continuidade ou teste exato de Fisher por simulação de Monte Carlo.
‡ Teste qui-quadrado de Pearson.
Sci Med. 2016;26(3):ID23444
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Tabela 2. Positividade do diagnóstico dos componentes da síndrome metabólica observada em idosos atendidos
no Ambulatório de Clínica Médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR) na
amostra total e nos sexos feminino e masculino. 2010.
Sexo
Componentes da síndrome
metabólica

Amostra total
n (%)

Feminino
(n=89)
n (%)

Masculino
(n=44)
n (%)

p§

Amostra total (n=133)*
PA elevada
Obesidade abdominal
Glicose de jejum elevada
HDL-c reduzido
Triglicerídeos elevados

119 (89,5)
89 (66,9)
94 (70,7)
81 (60,9)
52 (39,1)

80 (89,9)
68 (76,4)
59 (66,3)
55 (61,8)
34 (38,2)

39 (88,6)
21 (47,7)
35 (79,5)
26 (59,1)
18 (40,9)

0,926
0,002
0,168
0,856
0,763

Idosos com SM (n=85)†
PA elevada
Obesidade abdominal
Glicose de jejum elevada
HDL-c reduzido

85 (63,9)
81 (95,3)
76 (85,4)
69 (73,4)
65 (76,5)

61 (71,8)
58 (95,1)
60 (98,4)
46 (75,4)
32 (52,5)

24 (28,2)
23 (95,8)
16 (66,7)
23 (95,8)
15 (62,5)

0,679
0,001
0,032
0,472

Idosos sem SM (n= 48)‡
PA elevada
Obesidade abdominal
Glicose de jejum elevada
HDL-c reduzido
Triglicerídeos aumentados

48 (36,1)
38 (79,2)
37 (77,1)
25 (52,1)
16 (33,3)
5 (10,4)

28 (58,3)
22 (78,6)
21 (75,0)
13 (46,4)
9 (32,1)
02 (7,1)

20 (41,7)
16 (80,0)
16 (80,0)
12 (60,0)
7 (35,0)
3 (15,0)

0,882
1,000
0,394
0,155
0,636

PA, pressão arterial; HDL-c, colesterol ligado à lipoproteína de alta densidade; SM, síndrome metabólica.
* Percentuais obtidos com base no total da amostra ou sobre o total de casos de cada sexo; † Percentuais obtidos com base no total de pacientes com
SM, bem como sobre o total de cada sexo que apresentou SM; ‡ Percentuais obtidos com base no total de pacientes sem SM, bem como sobre o
total de cada sexo que não apresentou SM; § Teste qui-quadrado de Pearson com correção de continuidade ou teste exato de Fisher por simulação
de Monte Carlo.

Tabela 3. Distribuição absoluta e relativa de condições de saúde, capacidade funcional e estilo de vida de
idosos atendidos no Ambulatório de Clínica Médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
(HC-UFPR), segundo a presença ou não de síndrome metabólica (n=133). 2010.

Variáveis

Amostra total
(n= 133)
n (%)

Síndrome metabólica
Sim
(n=85)
n (%)*

Não
(n=48)
n (%)*

Capacidade funcional
Dependente
Independente

08 (6,0)
125 (94,0)

06 (7,1)
79 (92,9)

02 (4,2)
46 (95,8)

Número de doenças
1a2
3a4
5a6
7 ou mais

21 (15,8)
47 (35,3)
52 (39,1)
13 (9,8)

05 (5,9)
29 (34,1)
39 (45,9)
12 (14,1)

16 (33,3)
18 (37,5)
13 (27,1)
01 (2,1)

Número de medicamentos
1a2
3a4
5a6
7 ou mais

22 (16,5)
36 (27,1)
38 (28,6)
37 (27,8)

04 (4,7)
24 (28,2)
26 (30,6)
31 (36,5)

18 (43,8)
12 (27,3)
12 (27,3)
06 (1,6)

Tabagismo
Sim
Não

56 (42,1)
77 (57,9)

36 (42,4)
49 (57,6)

20 (41,7)
28 (58,3)

Etilismo
Sim
Não

18 (13,6)
115 (86,4)

11 (12,9)
74 (87,1)

07 (85,4)
41 (85,4)

Adesão à dieta
Não
Sim

98 (73,7)
35 (26,3)

62 (72,9)
23 (27,1)

36 (75,0)
12 (25,0)

Atividade física
Não
Sim

83 (62,4)
50 (37,6)

52 (61,2)
33 (38,8)

31 (64,6)
17 (35,4)

p§
0,769

<0,001

<0,001

1,000

0,998

0,796

0,697

* Percentuais obtidos com base no total de cada categoria da SM.
§ Teste qui-quadrado de Pearson com correção de continuidade ou teste exato de Fisher por simulação de Monte Carlo.
Sci Med. 2016;26(3):ID23444

5/9

A rtigo O riginal

DISCUSSÃO
No presente estudo, a SM foi definida pelo critério
proposto pelo NCEP-ATPIII [2], por ser o critério
recomendado pela I Diretriz Brasileira de Diagnóstico
e Tratamento da Síndrome Metabólica [1] para uso
no Brasil, por ser citado como o melhor preditor de
desfecho cardiovascular em idosos [16] e por ser o
critério mais usado nos estudos de prevalência de
SM em idosos. Os estudos de prevalência de SM têm
mostrado resultados variáveis, dependentes do critério
utilizado para sua definição e das características da
população investigada. Assim, foram selecionados
para comparação com nossos resultados, estudos de
prevalência de SM em idosos que também usaram o
critério proposto pelo NCEP-ATPIII [2].
A prevalência de SM encontrada nesta pesquisa foi
muito elevada, maior do que a verificada em diversos
estudos internacionais [7,17-23]. Com exceção
de um estudo francês [19], que considerou idosos
atendidos na atenção primária em saúde de Paris, os
estudos referenciados recrutaram seus participantes na
comunidade. A maior prevalência de SM observada
na amostra do presente estudo provavelmente deve-se
ao fato de se tratar de um grupo de idosos atendidos
em ambulatório de atenção terciária, de referência
para a região, para onde convergem pacientes de alta
complexidade.
A porcentagem de mulheres com SM observada
neste estudo foi maior do que a observada entre os
homens, entretanto a diferença não foi significativa,
em razão de haver uma proporção muito maior de
mulheres na amostra. No entanto, maior prevalência
de SM em mulheres tem sido observada em outros
estudos, tanto nacionais quanto internacionais [16,18,
20-22]. No Brasil, conforme revisão da literatura
realizada por Lopes [24], em todos os estudos que
apresentaram a prevalência da SM de acordo com o
gênero, as mulheres apresentaram prevalência superior
a dos homens, informação que também se repete na
comparação com outras pesquisas brasileiras realizadas
entre idosos [25-31].
Quando comparada à de estudos brasileiros [25-31],
a prevalência de SM também foi maior na presente
amostra. O ambiente de pesquisa que mais se aproximou
do presente estudo, ou seja, um ambulatório de atenção
terciária, foi o estudado por Cabrera et al. [25], em
que foram investigadas mulheres idosas atendidas
em um ambulatório de geriatria de um hospital
universitário paranaense. Naquele estudo verificouse prevalência de SM de 39,9%, muito inferior à das
mulheres participantes desta amostra (71,8%). Esta
Sci Med. 2016;26(3):ID23444
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diferença pode ser explicada em parte pelo ponto de
corte usado por Cabrera et al. [25] para a definição de
HAS, que foi de 140/90 mmHg. Outra diferença foi
que Cabrera não considerou para o diagnóstico de SM
a dislipidemia em tratamento. Ao usar o ponto de corte
indicado pelo NCEP-ATPIII [2], de 135/80mmHg,
provavelmente classificamos maior número de
participantes como portadores de SM. Usando o ponto
de corte de 140/90 mmHg, a prevalência de SM em
nosso estudo teria sido de 55,6%, um pouco menor
do que a observada com o ponto de corte de 130/85.
Embora a HAS seja considerada como o principal fator
de risco cardiovascular entre idosos [32] e o ponto
de corte para PA recomendado para esta população
seja maior do que o sugerido para adultos [32,33],
nenhuma das definições de SM considera aspectos
particulares dos idosos entre seus critérios, questão
que deve receber atenção. Considerando-se que a PA
alterada foi o componente da SM mais frequente na
presente amostra, estas observações tornam-se ainda
mais relevantes, pois ao aplicar parâmetros que são
considerados normais para adultos, mas não para
idosos, corremos o risco de superestimar a prevalência
da condição pesquisada.
Como em outros estudos [20,25,29], entre
as mulheres portadoras da SM, a circunferência
abdominal aumentada foi o componente mais
frequentemente observado na presente amostra.
Durante o envelhecimento, a quantidade de gordura
permanece estável, porém ocorrem alterações na
distribuição da gordura corporal, com aumento da
gordura abdominal [34]. Rosemberg [35], em sua
dissertação de mestrado, que envolveu a avaliação de
518 idosos atendidos na Estratégia Saúde da Família
do Município de Porto Alegre/RS, verificou que o
ponto de corte da circunferência abdominal para SM
era ≥94,8 cm para homens e ≥91,7 cm para mulheres.
Ou seja, o ponto de corte foi menor para os homens e
maior para as mulheres em relação àqueles propostos
pelo NCEP-ATPIII revisado (≥102 cm para homens e
≥88 cm para mulheres). Como em relação aos níveis de
PA, talvez seja necessário reconsiderar parâmetros de
circunferência abdominal mais adequados à população
idosa.
O aumento da prevalência da SM com o avançar da
idade é fato frequentemente citado na literatura, mas
é importante observar que em vários desses estudos
[36-41] as faixas etárias analisadas incluíram os idosos
como um grupo homogêneo, com idades a partir de
60 ou 65 anos, e geralmente comparados a faixas
etárias inferiores. Ao analisar os subgrupos etários
como no presente estudo (idosos mais jovens com
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idosos mais velhos), outros pesquisadores também
observaram associação da SM aos subgrupos mais
jovens [30,40,41]. Tem sido sugerido que indivíduos
longevos parecem ser capazes de retardar ou mesmo
evitar o surgimento de várias das doenças relacionadas
ao envelhecimento, como diabetes mellitus tipo 2 e
doenças cardiovasculares, talvez por serem portadores
de traços genéticos e fisiológicos que de alguma forma
os protejam e favoreçam a maior longevidade [42,43].
A associação da SM ao relato da existência de cinco
ou mais doenças e ao uso de sete ou mais medicamentos,
verificada no presente estudo, pressupõe maiores gastos
com saúde, fato corroborado pelo estudo de Curtis
et al. [44], em que se verificou aumento dos custos com
saúde em idosos portadores de SM.
A associação da SM ao declínio funcional é
um aspecto controverso na literatura e o número de
pesquisas relacionadas ao tema ainda é limitado [5].
Entre quatro estudos que avaliaram associação da SM
ao declínio funcional considerando as atividades de
vida diária [5,26,45,46], dois [45,46] não conseguiram
demonstrar essa relação, assim como ocorreu no
presente estudo. Outros quatro estudos [4,47-49]
analisaram associação entre SM e a funcionalidade
do ponto de vista da mobilidade. Em três deles [4,48,
49], de características longitudinais, a associação
foi identificada, enquanto que um estudo transversal
brasileiro [50] não observou a relação. Ainda, estudo
retrospectivo de participantes do National Health
and Nutrition Examination Survey 1999-2002 [50]
registrou associação da SM com incapacidade tanto
do ponto de vista das atividades diárias como da
mobilidade, definindo obesidade abdominal e aumento
de triglicerídeos como preditores de dependência
funcional.
Diferenças na população estudada e questões
metodológicas podem ser responsáveis pelos resultados divergentes encontrados em relação à funcionalidade. Diante da importância da capacidade funcional
e física para a manutenção da independência no
envelhecimento, consideramos necessárias análises
posteriores desta amostra de idosos, com observação

Pereira AMVB, Gomes I, Schwanke CHA – Síndrome metabólica em idosos ...

prospectiva e análise dos fatores de confusão envolvidos
na relação entre SM e capacidade funcional.
Uma questão que emerge deste estudo é a
necessidade de discutir o desenvolvimento de um
critério diagnóstico de SM específico para uso em
idosos, que considere suas peculiaridades. Os critérios
atuais que definem a SM aplicam os mesmos pontos de
corte de seus componentes para todos os indivíduos,
sem diferença entre as idades [51]. Wu et al. [51]
também sugerem a necessidade de se reconsiderar os
pontos de corte para indivíduos de diferentes grupos
etários.
Este estudo teve algumas limitações. O menor
número de participantes do sexo masculino prejudicou
a avaliação da prevalência da SM por sexos e o pequeno
número de participantes com idades superiores a 80
anos restringiu as análises referentes aos subgrupos
etários. Além disto, com respeito à avaliação dos
hábitos de vida, foram observados aspectos da prática
clínica diária em lugar de roteiros formais. Essa opção
foi feita tendo em vista o tempo necessário para a
aplicação dos instrumentos, uma vez que a avaliação
geriátrica é usualmente mais extensa do que a avaliação
clínica usual. Assim, os resultados relativos aos hábitos
de vida dos participantes devem ser considerados com
cautela.
Apesar de sua característica transversal, este
estudo identificou que a prevalência de SM em idosos
em atendimento ambulatorial terciário foi elevada, que
a distribuição dos componentes da SM foi diferenciada
entre os sexos e que os pacientes com SM eram mais
frequentemente idosos mais jovens (até 69 anos),
relataram um número maior de DCNT (cinco ou mais)
e usavam número maior de medicamentos contínuos
(sete ou mais). Contudo, não se observou associação
de SM com sexo, fatores socioeconômicos, estilo de
vida e capacidade funcional. Estes resultados apontam
para a necessidade da adoção de medidas de promoção
e prevenção de saúde em todos os ciclos de vida, para
que os indivíduos possam alcançar idades avançadas
em melhores condições de saúde e de qualidade
de vida.
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