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SSííndrome Metabndrome Metabóólicalica

““ Transtorno complexo representado por um conjunto de fatores Transtorno complexo representado por um conjunto de fatores 
de risco CV relacionados de risco CV relacionados àà deposideposiçção central de gordura e ão central de gordura e àà

resistência insulresistência insulíínicanica””

PrevalênciaPrevalência

1010--40%40% -- idade e sexo idade e sexo (OLIJHOEK (OLIJHOEK etet alal., 2005)., 2005)

�� EUA    EUA    6,7%6,7% 2020--29 anos29 anos

43,5%43,5% 60 anos 60 anos (FORD (FORD etet alal., 2002)., 2002)

�� CorCorééia   ia   36%36% 3030--79 anos 79 anos (CHOI (CHOI etet alal., 2005)., 2005)

�� OmanOman 21%21% >20 anos >20 anos (LAWATI (LAWATI etet alal., 2003., 2003))



DefiniDefiniççõesões

•• WorldWorld HealthHealth OrganizationOrganization –– WHOWHO (1999)(1999)

•• TheThe EuropeanEuropean GroupGroup for for thethe StudyStudy ofof InsulinInsulin ResistanceResistance ––
EGIREGIR (1999)(1999)

•• NationalNational CholesterolCholesterol EducationEducation ProgramProgram’’s s AdultAdult TreatmentTreatment
PanelPanel III III -- NCEPNCEP--ATP IIIATP III (2001) (2001) 

•• The American Association of Clinical Endocrinology The American Association of Clinical Endocrinology –– AACEAACE
(2002)(2002)

•• International Diabetes Federation International Diabetes Federation –– IDFIDF (2004)(2004)



SSííndrome Metabndrome Metabóólica pela IDFlica pela IDF

→→→→→→→→ Obesidade centralObesidade central

Circunferência de cintura Circunferência de cintura ≥≥90 cm 90 cm ♂♂ e e ≥≥80 cm 80 cm ♀♀

MMais 2 dos 4 fatores abaixo:ais 2 dos 4 fatores abaixo:

�� ↑↑↑↑↑↑↑↑ triglicertrigliceríídeosdeos: : ≥≥150 150 mgmg//dldl

�� ↓↓↓↓↓↓↓↓ HDL colesterolHDL colesterol: <40 : <40 mgmg//dldl ♂♂ e <50 e <50 mgmg//dldl ♀♀

�� ↑↑↑↑↑↑↑↑ pressão arterialpressão arterial: pressão : pressão sistsistóólicalica ≥≥130 mm 130 mm HgHg ou pressão ou pressão 

diastdiastóólicalica ≥≥85 85 mmHgmmHg

�� ↑↑↑↑↑↑↑↑ glicemia de jejumglicemia de jejum: : ≥≥100 100 mgmg//dldl



Objetivo PrincipalObjetivo Principal

Estabelecer a prevalência da SM e de seus Estabelecer a prevalência da SM e de seus 

componentes nos adultos jovens nascidos na componentes nos adultos jovens nascidos na 

coorte de Ribeirão Preto em 1978/79coorte de Ribeirão Preto em 1978/79



MetodologiaMetodologia
Coorte de Ribeirão Preto Coorte de Ribeirão Preto -- 1978/791978/79

6827 RN parto único 
hospitalar 1978/79

2861 escolares (43,5%)
1987/89

257 mortos no 1º ano de 
vida

86 mortos até os 20 anos

6484 vivos aos 20 anos

2043 conscritos (61,3%)
1996/97

2063 adultos (31,8%) 
2002/4



AnAnáálise Estatlise Estatíísticastica

�� ExcluExcluíídos os indivdos os indivííduos diabduos diabééticos (n=16)ticos (n=16)

�� 9 casos sem informa9 casos sem informaçção suficienteão suficiente

�� N= 2038N= 2038

�� Teste Teste χχ22

�� NNíível de confianvel de confiançça 5%a 5%



Tabela 1.Tabela 1. DistribuiDistribuiçção da são da sííndrome metabndrome metabóólica pela IDF lica pela IDF 
segundo sexo, para a coorte aos 23/25 anos. Ribeirão Preto, segundo sexo, para a coorte aos 23/25 anos. Ribeirão Preto, 
2002/04.2002/04.

SexoSexo

VariVariááveisveis MasculinoMasculino
n (%)n (%)

FemininoFeminino
n (%)n (%)

TotalTotal
n (%)n (%)

pp--valorvalor(b)(b)

SMSM(a)(a) <0,001<0,001

SimSim 178 (18,1)178 (18,1) 64 (6,1)64 (6,1) 242 242 ((11,911,9))

NãoNão 805 (81,9)805 (81,9) 991 (93,9)991 (93,9) 1796 (88,1)1796 (88,1)

TotalTotal 983 (100,0)983 (100,0) 1055 (100,0)1055 (100,0) 20382038 (100,0)(100,0)

(a) segundo a classificação do IDF; (b) teste qui-quadrado



Tabela 2.Tabela 2. DistribuiDistribuiçção da são da sííndrome metabndrome metabóólica pelo NCEPlica pelo NCEP--
ATPIII segundo sexo, para a coorte aos 23/25 anos. Ribeirão ATPIII segundo sexo, para a coorte aos 23/25 anos. Ribeirão 
Preto, 2002/04.Preto, 2002/04.

SexoSexo

VariVariááveisveis MasculinoMasculino
n (%)n (%)

FemininoFeminino
n (%)n (%)

TotalTotal
n (%)n (%)

pp--valorvalor(b)(b)

SMSM(a)(a) <0,001<0,001

SimSim 102 (10,4)102 (10,4) 48 (4,6)48 (4,6) 150 150 ((7,47,4))

NãoNão 876 (89,6)876 (89,6) 997 (95,4)997 (95,4) 1873 (92,6)1873 (92,6)

TotalTotal 978 (100,0)978 (100,0) 1045 (100,0)1045 (100,0) 20232023 (100,0)(100,0)

(a) Combinação de alteração de pelo menos 3 dos 5 componentes: pressão arterial, circunferência de cintura, HDL, glicemia
e triglicerídeos - segundo a classificação do NCEP-ATPIII; (b) teste qui-quadrado



Tabela 3.Tabela 3. DistribuiDistribuiçção dos componentes da SM pelo IDF segundo sexo. RP, 2002/04.ão dos componentes da SM pelo IDF segundo sexo. RP, 2002/04.

(a)  teste qui-quadrado; (b) excluídos os missing

SexoSexo

ComponentesComponentes MasculinoMasculino
n (%)n (%)

FemininoFeminino
n (%)n (%)

TotalTotal
n (%)n (%)

pp--valorvalor(a)(a)

Circunferência da cintura Circunferência da cintura <0,001<0,001

AlteradaAlterada 356 (36,1)356 (36,1) 298 (28,1)298 (28,1) 654654 (32,0)(32,0)

Não alteradaNão alterada 630 (63,9)630 (63,9) 762 (71,9)762 (71,9) 1392 (68,0)1392 (68,0)

Pressão arterial Pressão arterial (b)(b) <0,001<0,001

AlteradaAlterada 400 (40,6)400 (40,6) 67 (6,3)67 (6,3) 467467 (2(22,8)2,8)

Não alteradaNão alterada 585 (59,4)585 (59,4) 992 (93,7)992 (93,7) 1577 (77,2)1577 (77,2)

HDL HDL (b)(b) 0,0220,022

AlteradaAlterada 385 (39,4)385 (39,4) 463 (44,4)463 (44,4) 848848 (42,0)(42,0)

Não alteradaNão alterada 593 (60,6)593 (60,6) 580 (55,6)580 (55,6) 1173 (58,0)1173 (58,0)

Glicemia Glicemia (b)(b) <0,001<0,001

AlteradaAlterada 44 (4,5)44 (4,5) 19 (1,8)19 (1,8) 6363 (3,1)(3,1)

Não alteradaNão alterada 938 (95,5)938 (95,5) 1026 (98,2)1026 (98,2) 1964 (96,9)1964 (96,9)

TriglicTriglicéérides rides (b)(b) <0,001<0,001

AlteradaAlterada 157 (16,0)157 (16,0) 102 (9,8)102 (9,8) 259259 (12,8)(12,8)

Não alteradaNão alterada 821 (84,0)821 (84,0) 941 (90,2)941 (90,2) 1762 (87,2)1762 (87,2)

TotalTotal 986 (100,0)986 (100,0) 1060 (100,0)1060 (100,0) 2046 (100,0)2046 (100,0)



Tabela 4.Tabela 4. DistribuiDistribuiçção dos componentes da SM segundo a presenão dos componentes da SM segundo a presençça ou não de SM. RP, 2002/04.a ou não de SM. RP, 2002/04.

(a)  teste qui-quadrado; (b) excluídos os missing

SSííndrome Metabndrome Metabóólicalica

ComponentesComponentes SimSim
n (%)n (%)

NãoNão
n (%)n (%)

TotalTotal
n (%)n (%)

pp--valorvalor(a)(a)

Circunferência da cintura Circunferência da cintura <0,001<0,001

AlteradaAlterada 242 (100,0)242 (100,0) 403 (22,5)403 (22,5) 645 (31,7)645 (31,7)

Não alteradaNão alterada 00 1392 (77,5)1392 (77,5) 1392 (68,3)1392 (68,3)

Pressão arterial Pressão arterial <0,001<0,001

AlteradaAlterada 173173 (71,5)(71,5) 292 (16,3)292 (16,3) 465 (22,8)465 (22,8)

Não alteradaNão alterada 69 (28,5)69 (28,5) 1502 (83,7)1502 (83,7) 1571 (77,2)1571 (77,2)

HDL HDL (b)(b) <0,001<0,001

AlteradaAlterada 204204 (85,3)(85,3) 642 (36,1)642 (36,1) 846 (41,9)846 (41,9)

Não alteradaNão alterada 38 (15,7)38 (15,7) 1135 (63,9)1135 (63,9) 1173 (58,1)1173 (58,1)

Glicemia Glicemia (b)(b) <0,001<0,001

AlteradaAlterada 2626 (10,7)(10,7) 37 (2,1)37 (2,1) 63 (3,1)63 (3,1)

Não alteradaNão alterada 216 (89,3)216 (89,3) 1745 (97,9)1745 (97,9) 1961 (96,9)1961 (96,9)

TriglicTriglicéérides rides (b)(b) <0,001<0,001

AlteradaAlterada 153153 (63,2)(63,2) 106 (6,0)106 (6,0) 259 (12,8)259 (12,8)

Não alteradaNão alterada 89 (36,8)89 (36,8) 1671 (94,0)1671 (94,0) 1760 (87,2)1760 (87,2)

TotalTotal 242 (100,0)242 (100,0) 1795 (100,0)1795 (100,0) 2037 (100,0)2037 (100,0)



Tabela 5Tabela 5. Distribui. Distribuiçção dos componentes da SM. RP, 2002/04.ão dos componentes da SM. RP, 2002/04.

Componentes Componentes 
da SMda SM

Componentes da Componentes da 
SM alteradosSM alterados

Tem alteraTem alteraçção nos ão nos 
componentes.componentes.

Quantos têm SM?Quantos têm SM?

Tem SM.Tem SM.
Quantos tem alteraQuantos tem alteraçção ão 

nos componentes?nos componentes?

CC CC 645 (31,7%)645 (31,7%) 645/242 (37,5%)645/242 (37,5%) 242/242 (100%)242/242 (100%)

PAPA 465 (22,8%)465 (22,8%) 465/173 (37,2%)465/173 (37,2%) 242/173 (71,5%)242/173 (71,5%)

HDLHDL 846 (41,9%)846 (41,9%) 846/204 (24,1%)846/204 (24,1%) 242/204 (84,3%)242/204 (84,3%)

TGCTGC 259 (12,8%)259 (12,8%) 259/153 (59,1%)259/153 (59,1%) 242/153 (63,2%)242/153 (63,2%)

GlicemiaGlicemia 63 (3,1%)63 (3,1%) 63/26 (41,3%)63/26 (41,3%) 242/26 (10,7%)242/26 (10,7%)



EstudosEstudos NacionaisNacionais

�� SalaroliSalaroli et alet al., 2007., 2007

15,8%15,8%, n=1663, 25, n=1663, 25--34 34 anosanos, , semsem diferendiferenççaa entreentre osos sexossexos

�� Oliveira Oliveira et alet al., 2006., 2006

24,8%24,8%, n=240, >25 , n=240, >25 anosanos, >, > ♀♀ (38,4% x 18,6%)(38,4% x 18,6%)

�� VelVeláásquezsquez--MelMelééndezndez et alet al., 2007., 2007

8,8%, n=251, 188,8%, n=251, 18--29 29 anosanos, >, > ♂♂ (11,1% x 6,6%)(11,1% x 6,6%)

�� GuimarãesGuimarães et alet al.,  2008.,  2008

22,6%, n=314, 13,8 22,6%, n=314, 13,8 anosanos



ConclusõesConclusões

As altas % dos componentes da SM As altas % dos componentes da SM 
encontradas individualmente nesta populaencontradas individualmente nesta populaçção, ão, 
principalmente entre os principalmente entre os ♂♂, , parecem ser mais parecem ser mais 
preocupantes do que a sua combinapreocupantes do que a sua combinaçção que leva ão que leva 

àà classificaclassificaçção deão de SMSM


