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Resumo 

 

 

 

A síndrome metabólica (SM) é constituída por fatores que incluem hipertensão 
arterial, obesidade central, dislipidemia, intolerância à glicose, um estado de 
hipercoagulabilidade e lesão arterial manifestada através da microalbuminúria. 
Em pacientes diabéticos, à medida que a doença evolui, começam a surgir 
componentes da SM, precipitando assim a progressão para Nefropatia Diabética 
(ND). A presença da SM relaciona-se com a redução da taxa de filtração 
glomerular (TFG), por isto, constitui idéia emergente a indicação da pesquisa da 
TGF, aliada à utilização da relação albumina/creatinina como método de 
avaliação para detecção de alterações renais oriundas do diabetes. Este estudo 
visou avaliar quais e como os elementos presentes na manifestação da SM 
podem apresentar correlação com a excreção urinária de albumina (EUA) em 
diabéticos. Realizado num grupo composto por pacientes diabéticos atendidos 
pelo programa HIPERDIA, executado pela Unidade de Saúde da Família (USF) 
do Alto José Leal em Vitória de Santo Antão – PE. Foi procedido estudo 
transversal, tendo ao final da avaliação dos dados antropométricos e bioquímicos 
obtidos, evidenciadas correlações que atestam que as medidas indicativas de 
obesidade central e a elevação do colesterol possuem, uma forte correlação com 
a EUA nos pacientes diabéticos portadores da SM. Considerando assim, iminente 
risco, nestes pacientes, para desenvolvimento de ND. Podendo este resultado, 
viabilizar a formulação, a partir de uma parceria entre a Universidade Federal de 
Pernambuco – CAV e a Secretaria Municipal de Saúde da Vitória, de políticas e 
ações preventivas, no que se diz respeito ao prognóstico de doença renal nestes 
pacientes. 

 

 

Descritores: Diabetes; doença renal; microalbuminúria; síndrome metabólica 

  



 

Sumário 

 

 

 

Introdução/ Revisão da Literatura .................................................................................................... 07 

Objetivos .............................................................................................................................................. 10 

Hipóteses ............................................................................................................................................. 11 

Metodologia ......................................................................................................................................... 12 

Resultados ........................................................................................................................................... 17 

Discussões .......................................................................................................................................... 22 

Considerações Finais ........................................................................................................................ 28 

Referências ......................................................................................................................................... 29 

Anexos  ....................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introdução/ Revisão da Literatura 

 

 

 

               A síndrome metabólica (SM) é constituída por uma associação de 

fatores de risco cardiovascular que incluem hipertensão arterial, obesidade 

central, dislipidemia, intolerância à glicose, um estado de hipercoagulabilidade, 

além de lesão endotelial que se manifesta através da microalbuminúria (ZANELLA, 

2006). 

               A prevalência da síndrome metabólica apresenta discrepâncias 

conforme a população avaliada e os critérios utilizados para sua definição (PICON, 

2006). Estima-se que na população geral exista uma prevalência de síndrome 

metabólica entre 20-25%, com comportamento crescente nas últimas décadas, 

sendo mais prevalente em mulheres e em idosos, alcançando 42% entre 

indivíduos maiores de 60 anos (RIBEIRO FILHO, et al., 2006). Num estudo que avaliou 

uma população do semi-árido baiano, foi observada uma prevalência de SM de 

38,4% em mulheres e de 18,6% em homens. Já o Brasilian Metabolic Syndrome 

Study (BRAMS), encontrou prevalência superior a 80%, entre os portadores de 

diabetes melito tipo 2 (DM2). Neste sentido, os dados de prevalência mundial da 

SM são preocupantes devido ao fato de quando envolve indivíduos diabéticos 

apresenta uma maior frequência de complicações e elevado risco de mortalidade 

(GROSS, 2006). 

               Em 1999, a Organização Mundial de Saúde (OMS), sugeriu uma 

definição para SM baseada em dados clínicos e laboratoriais que podem ser 

medidos com certa facilidade: Glicemia de jejum, pressão arterial, circunferência 

da cintura, triglicerídios, HDL e microalbuminúria (GROSS, 2006 e PICON, et al., 2006). 

Figurando dentre os fatores predisponentes ao seu desenvolvimento, destacam-

se: sobrepeso, sedentarismo, idade > 40 anos, histórico de intolerância à glicose, 

diabetes gestacional, diagnóstico de hipertensão arterial, dislipidemia ou doença 

cardiovascular e histórico familiar de hipertensão arterial, diabetes tipo 2 (DM2) ou 

doenças cardiovasculares (GROSS, 2003). A experiência clínica tem mostrado que, 

à medida que o DM2 evolui, este começa a apresentar vários componentes da 



 

SM (DIB, 2006). Tal condição leva à ocorrência tanto de Doenças Cardiovasculares 

(DCV), quanto à progressão para Nefropatia Diabética (ND). Sendo esta última, 

causada pelo fato da lesão no endotélio vascular gerar uma diminuição da 

resistência arteriolar glomerular, aumento do gradiente transcapilar glomerular e 

aumento da reabsorção tubular proximal de sódio. O que leva à condição de 

hiperfiltração glomerular e consequente lesão renal, resultante dos agravos 

provenientes da SM e do DM (CARVALHEIRA & SAAD, 2006 e CRUZ, et al., 2003). 

                A Nefropatia Diabética corresponde a 30-40% dos casos, estando 

associada à inexorável evolução para perda funcional progressiva dos rins e ao 

aumento da mortalidade (GROSS, 2003; WENDLAND, et al., 2007 e ZANELLA, 2006). A 

evidência mais precoce da ND é o aparecimento de albumina na urina 

(WENDLAND, et al., 2007). A excreção urinária de albumina (EUA) em pacientes 

diabéticos seria resultado de um distúrbio da função de barreira da célula 

endotelial, ocorrendo também na macrocirculação. Por isto, a albuminúria tanto 

pode ser usada como parâmetro de avaliação da microcirculação, quanto para 

lesão vascular generalizada.                

               A ND é dividida em estágios evolutivos conforme os valores de EUA. 

Nos pacientes com diabetes melito tipo 1 (DM1), realiza-se o rastreamento a partir 

dos cinco anos de diagnóstico, ou antes, naqueles persistentemente 

descompensados ou adolescentes. Na DM2, a pesquisa deve ser feita logo após 

o diagnóstico para melhor controle da hiperglicemia e da hipertensão (ALVAREZ, et 

al., 2008). Os valores limites para detecção de albuminúria são de 30-300mg/24h 

ou 20-200µg/min ou 17-173mg/L, definidos como microalbuminúria ou nefropatia 

incipiente (WENDLAND, et al., 2007). Contudo, existem evidências emergentes de 

que níveis abaixo destes já conferem risco de progressão para doença renal, pois 

pacientes normoalbumínicos podem apresentar uma diminuição da taxa de 

filtração glomerular (TFG), o que eleva o risco de ND. Recentemente foi 

demonstrado que a presença de síndrome metabólica relaciona-se com TFG’s 

baixas em indivíduos com DM2 e normoalbuminúricos (MURUSSI, et al., 2008), com 

base nisto, recomenda-se a utilização da EUA acompanhada da pesquisa de TFG 

como método de avaliação para alterações renais do diabetes.  



 

               Assim, o presente estudo visa avaliar os elementos e as interações 

decorrentes da manifestação da síndrome metabólica e confirmar dentre os 

fatores de risco modificáveis para a EUA, relacionados à síndrome metabólica, o 

que melhor se correlaciona em uma população de diabéticos. 

               Destinando-se a realização deste, em utilizar os dados apreendidos 

durante a pesquisa, para estipular a prevalência de casos de diabéticos com 

albuminúria e síndrome metabólica. Bem como, de a partir daí servir como base 

de conhecimento para formulação de ações preventivas e minorizadoras das 

consequências advindas destes males. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos 

 

 

 

Geral: 

 

               Estabelecer a correlação entre síndrome metabólica e excreção urinária 

de albumina em pacientes portadores de diabetes melito, a fim de possibilitar 

estratégias de prevenção à doença renal crônica.  

 

Específicos: 

 

1. Caracterizar a população de estudo segundo variáveis demográficas, sócio-

econômicas; 

2. Determinar a prevalência de síndrome metabólica; 

3. Avaliar a composição corporal dos diabéticos; 

4. Identificar o controle metabólico dos diabéticos; 

5. Determinar, dentre os fatores de risco relacionados à SM o que melhor se 

correlaciona com a excreção urinária de albumina; 

6. Comparar o estado clínico e nutricional de pacientes com e sem síndrome 

metabólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hipóteses  

 

 

 

1. A síndrome metabólica constitui-se um fator de risco para a excreção 

urinária de albumina. 

 

2. Pacientes com SM apresentam maior obesidade abdominal e descontrole 

metabólico quando comparado com pacientes sem a síndrome metabólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metodologia 

 

 

 

  Desenho do estudo e casuística: 

                O presente trabalho foi pautado sob um estudo transversal, no qual 

foram avaliados pacientes diabéticos com ou sem hipertensão, inscritos no 

programa HIPERDIA, pertencentes à área de atuação da Unidade de Saúde da 

Família (USF) do Alto José Leal no município de Vitória de Santo Antão – PE. A 

princípio, todos os pacientes diabéticos foram submetidos a um inquérito clínico-

demográfico tendo apurados dados relativos às variáveis demográficas, sócio-

econômicas (sexo, idade, tempo de duração do diabetes, etc.) (CASTRO; MATOS & 

GOMES, 2006).  

 

Avaliação antropométrica: 

                A avaliação antropométrica foi pautada na pesquisa dos seguintes 

índices: índice de massa corpórea (IMC), circunferência da cintura (CC), 

circunferência do quadril (CQ), relação cintura-quadril (RCQ), relação cintura-

estatura (RCE) e índice de conicidade (IC). 

               Em estudos epidemiológicos, especialmente naqueles que se referem à 

obesidade, existe a necessidade de classificar o estado nutricional. Um dos 

critérios mais utilizados atualmente é o Índice de Massa Corporal (IMC). Para 

isso, são necessárias informações sobre o peso e a altura de cada indivíduo. Tais 

informações devem ser obtidas, preferencialmente, com base na mensuração 

direta dos indivíduos, tendo sido utilizado para isto, balança devidamente 

calibrada e com uma precisão mínima em miligramas, e estadiômetro, acoplado à 

balança, milimetricamente preciso (1mm). De modo que, as medidas aferidas 

vieram a refletir com maior acurácia possível a realidade apurada. A coleta 

dessas medidas, entretanto, implicou diretamente em custos, tempo de execução, 

treinamento de antropometristas, além de dificuldades de transporte desse 



 

material no trabalho de campo (SILVEIRA, et al., 2005). Contudo, consistiu este num 

método imprescindível para obtenção das referidas medidas, pelo fato destas 

significarem a tradução do estado físico e nutricional dos indivíduos avaliados. 

Ponto este imprescindível na verificação da existência de sintomas e patologias 

nesta causuística. 

               Assim, o IMC foi calculado dividindo-se o peso (kg) pela altura (m) 

elevada ao quadrado. E, ao obter-se o resultado, o paciente foi classificado de 

acordo com os padrões estabelecidos pela OMS (1995), em: desnutrido (<18,5), 

eutrófico (18,5 – 24,9), sobrepeso (25,0-29,9) e obeso (>30,0) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1995). Já a CC foi aferida com a utilização de uma fita métrica não 

extensível, mensurando-se a circunferência do ponto médio entre a crista ilíaca e 

a última costela, ou seja, na altura da cicatriz umbilical. Esta medida serviu para 

avaliar a gordura abdominal e o risco desta promover complicações metabólicas 

associadas à obesidade. Os pontos de corte utilizados foram: feminino (>80 cm – 

risco aumentado e >88 cm risco substancialmente aumentado), masculino (>94 

cm – risco aumentado e 102 cm risco substancialmente aumentado) (SARNO & 

MONTEIRO, 2007). Para se obter as medidas da circunferência do quadril (CQ) e da 

relação cintura/quadril (RCQ), o paciente foi indicado a permanecer em posição 

ereta, com o abdômen relaxado, braços ao lado do corpo, com os pés unidos e 

seu peso igualmente sustentado pelas duas pernas. Sendo a medida tomada pelo 

ponto de maior circunferência sobre a região glútea, com a fita mantida em plano 

horizontal, sem pressionar os tecidos moles. A razão cintura/quadril (RCQ) foi 

estabelecida dividindo-se os valores encontrados para as referidas 

circunferências. Assim, RCQ = Perímetro da cintura/Perímetro do quadril. Como 

regra geral e com finalidade prática, uma relação inferior a 1,0 para homens e 

0,85 para as mulheres, sendo o resultado considerado para exclusão, destes 

pacientes, da área de risco (ANDRADE JR; CLEMENTE & GOMES, 2004 e UNIFESP, 1997-

2006).  

               A relação cintura-estatura (RCE) foi empregada para identificar se existe 

acúmulo de gordura na porção central do corpo, através de um índice obtido pela 

divisão do valor da circunferência da cintura pela altura, o qual indica, 

observando-se a partir do ponto de corte estabelecido de 0,5 para ambos os 

sexos, se o nível de concentração de gordura central do corpo encontra-se 



 

aumentado ou não (LEE, et al., 2008; LEITE, et al., 2000 e PITANGA & LESSA, 2005). 

Enquanto que o índice de conicidade (IC) foi determinado a partir das medidas de 

peso, estatura e circunferência da cintura. Este índice baseia-se na idéia de que 

pessoas que acumulam gordura em volta da região central do tronco, têm a forma 

do corpo parecida com um duplo cone. Enquanto aquelas com menor quantidade 

de gordura nesta região, teriam a aparência de um cilindro (COSTA, et al., 2008 e 

PITANGA & LESSA, 2004, 2005). Será determinado pela equação matemática:  

 

 

Para isto, o numerador é a medida da CC em metros. O valor 0,109 é a constante 

que resulta da raiz da razão entre 4п, originado da dedução do perímetro do 

círculo de um cilindro e a densidade média do ser humano de 1050 kg/m³. Assim, 

o denominador é um cilindro produzido pelo peso e estatura de um indivíduo 

(PITANGA & LESSA, 2004), esperando-se enquadrar o resultado dentro de uma faixa 

teórica que vai de 1,0 (cilindro perfeito) até 1,73 (cone perfeito) (COSTA, et al., 2008).  

               Para tomada de dados de bioimpedância foi utilizado o aparelho Maltron 

BF906 com eletrodos apropriados para verificação de bioimpedância. A coleta 

destes dados foi realizada a partir da estimativa da densidade corporal realizada a 

partir de equação do próprio fabricante, específica para idade e sexo dos 

pacientes. Tendo sido a leitura destes resultados efetuada no visor do aparelho e 

transcritos para a ficha de cada paciente, sendo posteriormente tabulados os 

resultados em planilha elaborada pelos autores da pesquisa. Considerando-se 

como valores percentuais de gordura corporal referentes à normalidade para o 

sexo masculino entre 15-25%, e para o sexo feminino entre 20-30% (ANDRADE JR; 

CLEMENTE & GOMES, 2004). 

 

Definição da síndrome metabólica: 

               Para efeito de definição da síndrome metabólica, os pacientes foram 

classificados segundo a definição da OMS (1999), pela presença de anormalidades 

da tolerância à glicose ou resistência à insulina e dois ou mais dos seguintes 

         
                          

      
                  

            

 



 

critérios: hipertensão arterial sistêmica ou uso de medicação anti-hipertensiva); 

elevação dos triglicerídeos séricos (≥ 150 mg/dl) e/ou  diminuição do colesterol 

(HDL < 35mg/dl para homens, < 39mg/dl para mulheres); relação cintura quadril 

elevada  e/ou índice de massa corporal (IMC) > 30 Kg/m²; e EUA (PICON, et al., 

2006). 

                

Determinação da excreção urinária de albumina: 

               Objetivando medir a EUA (excreção urinária de albumina), foi procedida 

a coleta de amostras isoladas da primeira urina da manhã dos pacientes sob 

estudo. Tendo sido o procedimento da coleta realizado pelos próprios pacientes, 

de posse das devidas instruções passadas pelos membros realizadores da 

pesquisa, acerca da higiene e das técnicas de manuseio, além da recomendação 

para o descarte do primeiro jato de urina Esta medida se deu através da 

avaliação, nestas amostras, da relação albumina/ creatinina por meio da técnica 

de imunoturbidimetria, para assim rastrear e detectar aumentos na excreção 

urinária de albumina. Avaliando a partir da obtenção dos resultados a prevalência 

desta excreção em pacientes portadores de síndrome metabólica e diabéticos.   

               Sendo o parâmetro de classificação que evidencia a EUA através da 

quantificação da relação albumina/ creatinina, a expressão dos seguintes valores: 

Normoalbuminúria, valores < 30 mg/g creatinina; Microalbuminúria ou nefropatia 

inscipiente, valores entre 30-300 mg/g creatinina;  Macroalbuminúria ou nefropatia 

clínica, valores > 300 mg/g creatinina (WENDLAND, et al., 2007). 

 

 Considerações éticas: 

               O protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

do CCS da Universidade Federal de Pernambuco. Da mesma forma, aos 

pacientes foi submetido um termo de consentimento livre e esclarecido, de forma 

que só participaram da pesquisa aqueles que autorizaram sua realização 

expressamente por meio de sua assinatura neste termo. 

 



 

Processamento e análise de dados: 

               A construção do banco de dados foi realizada no programa Epi Info 

versão 6.04 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, Genebra,1997). Com o objetivo de 

avaliar o comportamento das variáveis segundo o critério de normalidade da 

distribuição e nas subseqüentes análises, o programa estatístico SPSS versão 8.0 

foi utilizado (STATICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES FOR WINDOWS, 

Chicago,1996). 

               A comparação entre as médias foi realizada pelo teste “t” de Student. 

Correlação de Pearson foi empregada para avaliar associações entre variáveis e, 

para testar a relação independente entre EUA e os prováveis fatores de risco, 

uma análise de regressão logística foi realizada. Diferenças com p<0,05 foram 

consideradas estatisticamente significantes. 

               A análise da composição da dieta foi realizada através do software de 

apoio à Nutrição, versão 2.5 (ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA, São Paulo, 1993). Para 

alimentos que não constam neste programa foi utilizada a Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos – Versão 2 (UNICAMP, 2006). Como o registro foi feito em 

medidas caseiras, houve a necessidade de conversão destas em gramas, 

utilizando-se como padrão de referência, a Tabela de Pinheiro (PINHEIRO, et al., 

1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados 

 

 

 

               Um total de 25 pacientes portadores de Diabetes Mellitus foram 

estudados na Unidade de Saúde da Família do Alto José Leal. Nesta casuística, 

houve um maior percentual do sexo feminino, idade de 57,7 ± 10,4 anos, renda de 

≤ 2 salários mínimos e, em sua maioria, possuíam o ensino fundamental, 

conforme pode ser observado na tabela 1. 

Tabela 1 – Características sócio-demográficas dos pacientes diabéticos da Unidade de 

Saúde da Família do Alto José Leal, 2010.  

Parâmetros  Valores 

Sexo  N % 

Masculino 7 28 

Feminino 18 72 

Idade    

≤ 60 anos 13 52 

> 60 anos 12 48 

       Média de idade = 57,7 ± 10,4  

Renda familiar (reais)   

  1020,00  18 72 

1021,00 – 2040,00 7 28 

Grau de instrução   

Analfabeto 8 32 

Ensino fundamental                    14 56 

Ensino médio 3 12 

 

               Os dados apontam que 72% destes pacientes apresentavam doenças 

associadas, sendo que 56% destes eram acometidos por HAS. Ademais, 

evidenciou-se a utilização por 92% destes pacientes de hipoglicemiantes e em 

60%, o uso de anti-hipertensivos. O tempo do diagnóstico da doença foi de 7,5 ± 

7,5 anos.  



 

               A Síndrome Metabólica, objeto principal de pesquisa neste estudo, 

perfez um resultado de 63,6% de prevalência num grupo de 22 pacientes, dos 25 

primariamente analisados.  Pelo motivo de apenas estes apresentarem dados 

suficientemente concisos para avaliação da ocorrência da SM. 

               A tabela 2 mostra os dados referentes à avaliação antropométrica. 

Pode-se observar IMC de 26,3 Kg/m², indicando sobrepeso. Entre o sexo feminino 

foi encontrado um índice elevado para circunferência da cintura, enquanto as 

medidas de RCQ, RCE e IC estiveram elevadas para ambos os sexos. 

 

Tabela 2 – Avaliação antropométrica dos pacientes diabéticos da Unidade de Saúde da 

Família do Alto José Leal, 2010.  

Variável Média ± DP 

IMC (Kg/m
2
) 26,3 ± 3,8 

CC (cm)  

Masculino 7,48 

Feminino   

RCQ   

Masculino  

Feminino  

IC  1,4 ± 0,07 

Masculino 1,3 ± 0,07 

Feminino 1,4 ±  

RCE  0,61 ± 0,06 

IMC=ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA; CC = CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA; RCQ = RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL; 

IC = ÍNDICE DE CONICIDADE; RCE = RELAÇÃO CINTURA-ESTATURA. 

 

               A análise da composição corporal, verificada por meio de bioimpedância, 

demonstrou uma variação percentual média elevada apenas para o sexo feminino 

(Tabela 3).  



 

 

Tabela 3 – Composição corporal dos pacientes diabéticos da Unidade de Saúde da Família 

do Alto José Leal, 2010.  

Variável Média ± DP 

% gordura  

Masculino 19,9  7,4 

Feminino 32,5  6,3 

% água corporal  

Masculino 63,1  9,4 

Feminino 49,4  4,6 

% massa magra  

Masculino 79,4  8,7 

Feminino 67,4  6,3 

 

               Quanto às variáveis laboratoriais, observadas na Tabela 4, observou-se 

descontrole glicêmico, hipertrigliceridemia e elevada taxa na relação de 

albumina/creatinina urinária (795,0 mg/g), sendo classificados como 

macroalbuminúria. 

 

Tabela 4 - Dados laboratoriais dos pacientes diabéticos da Unidade de Saúde da Família do 

Alto José Leal, 2010.  

Variável Média ± DP 

Glicose em jejum (mg/dl) 208,7  83,9 

Triglicerídeo (mg/dl) 176,2  147,9 

HDL (mg/dl) 42,4  9,2 



 

LDL (mg/dl) 127,2  18,7 

Colesterol total (mg/dl) 200  32,4 

Razão albumina/creatinina (mg/g) 795,0  1008,6 

                

          Dentre os parâmetros analisados, apenas o colesterol total apresentou 

correlação com a taxa de excreção urinária de albumina. Como pode ser 

observado na Figura 1, houve uma forte associação do colesterol total, no qual 

conseguiu predizer em 46,9% a taxa de EUA. 

Figura 1 – Correlação entre os valores de colesterol total e da razão albumina/ creatinina 

dos pacientes diabéticos da Unidade de Saúde da Família do Alto José Leal, 2010. 

 

 

               

 Uma comparação do estado clínico e nutricional entre os pacientes com e sem 

síndrome metabólica foi realizada (Tabela 5). Verificaram-se maiores valores na 

relação cintura-estatura e na pressão arterial nos portadores da SM.  

 

r=0,685, p=0,01  

(mg/dl) 

Razão albumina/creatinina (mg/g) 



 

Tabela 5 – Comparação do estado clínico-nutricional dos pacientes diabéticos com e sem 

síndrome metabólica da Unidade de Saúde da Família do Alto José Leal, 2010. 

 Síndrome Metabólica + Síndrome metabólica - Valor de p 

ANTROPOMETRIA    

IMC (Kg/m
2
) 26,2  3,4 24,7  1,8 0,269 

CC (cm)  8,3 90,5  4,6 0,247 

RCE   0,04 0,57  0,05 0,044* 

RCQ   0,06 0,95  0,05 0,257 

IC 1,4  0,06 1,3  0,07 0,197 

COMPOSIÇÃO 

CORPORAL 

   

% gordura corporal 29,9  4,7 24,5  9,9 0,183 

BIOQUÍMICA    

Relação 

albumina/creatinina 

(mg/g) 

624,2  633,5 1206  1705 0,45 

PRESSÃO ARTERIAL    

PAS (mmHg) 134,6  11,3 121,7  13,3 0,042* 

PAD (mmHg) 83,1  7,5 75,0  5,5 0,031* 

IMC=ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA ; CC = CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA; RCE = RELAÇÃO CINTURA-

ESTATURA; RCQ = RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL; IC = ÍNDICE DE CONICIDADE; PAS = PRESSÃO ARTERIAL 

SISTÓLICA; PAD = PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Discussões 

 

 

 

               O presente estudo foi desenvolvido com intuito de avaliar o potencial 

preditivo da Síndrome Metabólica para a presença de dano renal, manifestado por 

meio da pesquisa de albuminúria em pacientes diabéticos. A SM tende a variar 

com relação a padrões étnicos e sociais característicos da população estudada. 

Com base nos dados coletados neste estudo, obtivemos uma prevalência de SM 

de 63,9%. Na população geral, a prevalência de SM é de 20-25% (PICON, et al., 

2006 e RIBEIRO FILHO, et al., 2006), enquanto que na população norte-americana foi 

estimada em 22-24% (GROSS, 2006).  Quando esta prevalência é avaliada numa 

população portadora de DM, empregando os critérios da OMS, as cifras chegam a 

atingir percentuais de 75-85% (GROSS, 2006). Neste estudo, observou-se ainda a 

existência de dados coincidentes com os obtidos no estudo de Oliveira; Souza & 

Lima (2006), que avaliou a prevalência de SM numa população rural do semi-árido 

baiano. De forma que, como naquele estudo, a freqüência de SM foi maior entre 

as mulheres, as quais representaram 72% do total desta amostra. Fato que 

culmina numa maior prevalência da síndrome significantemente maior entre os 

indivíduos do sexo feminino, do que entre os sujeitos do sexo masculino 

(OLIVEIRA; SOUZA & LIMA, 2006). Para pacientes com faixa etária maior de 60 anos, 

identificou-se nesta casuística, 48% de prevalência de SM, dado semelhante ao 

encontrado por Ribeiro Filho. et al. (2006), que identificou em sua análise 42% dos 

idosos com a síndrome.  

               Nesta casuística, observou-se que dos 72% que apresentavam doenças 

associadas, 56% da amostra eram portadores de hipertensão arterial. A 

associação da hipertensão tende a ser um fator facilitador para progressão de 

complicações renais em diabéticos, uma vez que as complicações atribuídas a 

esta doença, em especial o dano vascular, afetam profundamente a taxa de 

filtração glomerular, alterando a hemodinâmica e permitindo o extravasamento 

para urina de elementos como a albumina (ZANELLA, 2006). Relatos confirmam 

que, a presença de EUA no paciente diabético tipo 2, frequentemente se associa 



 

à elevação dos níveis de pressão arterial e evidentemente gera danos vasculares 

no glomérulo (ZANELLA, 2006).  

                A Hipertensão eleva o risco cardiovascular, especialmente quando a 

função renal começa a decair. A combinação entre diabetes e hipertensão está 

associada a um aumento de quatro vezes o risco cardiovascular. E assim, o 

controle dos níveis pressóricos se faz essencial na terapia de pacientes 

portadores de nefropatia diabética (ZANELLA, 2006). Recomendando-se para isto 

níveis pressóricos inferiores à 130/85 mmHg (GROSS, 2006).  

               De acordo com a avaliação antropométrica, o IMC médio obtido de 26,3 

Kg/m² indica a ocorrência de sobrepeso entre estes pacientes. Além disto, foram 

observados apenas no sexo feminino (72% da amostra) níveis elevados com 

relação à circunferência da cintura. Em concordância com os achados de Oliveira; 

Souza & Lima (2006), a obesidade abdominal está entre os principais contribuintes 

para a maior prevalência da SM no sexo feminino, sendo que esta parece 

potencializar esse efeito entre as mulheres com 45 anos ou mais de idade. Este 

último achado pode também estar relacionado a uma possível deficiência 

hormonal, o que ocorre normalmente nesta fase do ciclo reprodutivo feminino, 

revelando um possível efeito da menopausa no estabelecimento da SM, pois, 

uma vez estabelecida, a deficiência estrogênica está relacionada com o início de 

um novo padrão de distribuição de gordura corporal, deixando de ser glúteo-

femural ou ginecóide para ser abdominal ou andróide. A perda do efeito 

estrogênico com acúmulo central de gordura tem sido referida como fator de risco 

cardiovascular e está associada ao aparecimento de outras alterações envolvidas 

com a SM: aumento da concentração de triglicérides e redução dos níveis de 

HDL-c, além da elevação da glicemia e da insulinemia (OLIVEIRA; SOUZA & LIMA, 

2006). 

               Foram apuradas medidas de RCQ, RCE e IC elevadas em ambos os 

sexos. Isto afirma no geral, que este grupo expressa índices antropométricos de 

sobrepeso e obesidade e preditores de risco cardiovascular elevado. Como 

exemplo destes resultados, estudos apontam o uso em destaque na literatura, da 

medida da circunferência da cintura como método de avaliação da adiposidade 

central. Devendo-se isto, ao fato de todas as propostas de critérios diagnósticos 



 

para SM, levarem em consideração a obesidade abdominal. Já a relação cintura-

quadril, vem em alguns estudos perdendo espaço, por se tratar de duas medidas, 

sujeitas a variabilidades de mensuração, características raciais e etárias 

(ALVAREZ, et al., 2008). Entretanto, um estudo realizado acerca da utilização de 

dados antropométricos na predição de risco cardiovascular observou que, no sexo 

masculino, o IC apresentou melhores resultados de sensibilidade e especificidade 

em relação a CC. Enquanto que entre as mulheres, a RCQ apresentou valores 

mais específicos, por não apresentar tantos fatores interferentes quanto á medida 

da CC (PITANGA & LESSA, 2005). Desta forma, o que vale ressaltar é o alto poder 

discriminatório das medidas de obesidade central sobre a medida de obesidade 

generalizada (IMC) na predição das complicações decorrentes da síndrome 

metabólica. 

               No tocante à análise de bioimpedância, não foram encontrados dados 

que conferissem diferença significativa acerca das variações percentuais de 

gordura, água corporal e massa magra. Para o sexo masculino, todas as variáveis 

obtiveram médias resultantes dentro dos padrões de normalidade conferidos aos 

marcadores testados na bioimpedância. Enquanto que para o sexo feminino, 

apenas o percentual de gordura corporal superou na média apurada, estes níveis, 

em 2,5% (tabela 3). Fato já esperado ao levar-se em consideração a distribuição 

de gordura naturalmente atribuída ao sexo feminino. Foram identificados dados 

semelhantes em estudo desenvolvido por Andrade Jr; Clemente & Gomes (2004), 

numa população de diabéticos. De modo que o percentual de GC foi maior no 

sexo feminino. Ao passo que também foi observado que os pacientes do sexo 

masculino apresentavam maior massa magra em relação às mulheres e maior 

relação massa magra/GC. Portanto, estes resultados são significativos ao apontar 

as discrepâncias entre os resultados apresentados para cada sexo ou entre a 

proporção dos elementos pesquisados. Mas, contudo, representam diferenças 

percentuais características de um padrão sexual, já explicadas, as quais podem 

apenas atestar o surgimento neste grupo de um insipiente descontrole no 

percentual de gordura corporal no sexo feminino, o qual aliado as demais 

características apuradas, pode neste grupo implicar num elemento agravante para 

o avanço das complicações inerentes à SM. 



 

              Foi observada a ocorrência de níveis de glicemia elevados na amostra. 

Fato que pode ser explicado por uma série de variáveis que podem estar tanto 

envolvidas na etiologia do DM, quanto estarem relacionadas a doenças 

associadas nestes pacientes.  Já que o índice glicêmico pode ser influenciado por 

uma série de fatores, que podem estar implicados com os componentes da SM, 

ou até fatores ligados à dieta, método de aferição da glicemia, tratamento 

medicamentoso e outras vertentes que envolvem o próprio estilo de vida, 

condições sociais e bem estar destes pacientes. Não tendo nesta causuística, tal 

fato, representado fator diferencial para a EUA. Embora, em estudo desenvolvido 

por Cruz. et al. (2003), tenha se verificado uma maior prevalência de EUA, no 

grupo que apresentou descontrole glicêmico. 

               Quanto à análise da relação albumina/ creatinina dada sua importância 

não só para o diagnóstico da nefropatia incipiente, como também para o possível 

desenvolvimento de intervenções terapêuticas precoces. Tem-se, a taxa de 

excreção de albumina considerada como um marcador de disfunção endotelial 

sistêmica, estando também associada à presença de outras complicações 

crônicas microvasculares como a retinopatia (PICCIRILLO, et al., 2002). Nesta 

casuística, os valores médios encontrados para relação albumina/ creatinina 

foram classificados como macroalbuminúria, ou seja, estes pacientes expressam 

valores de EUA relativos à nefropatia diabética clínica, compatíveis com tempo de 

doença entre 10 e 15 anos da doença (PICCIRILLO, et al., 2002).  

               Os achados apontam a existência de uma forte correlação entre 

elevadas taxas de colesterol total e macroalbuminúria. Fator, que nesta 

causuística, conseguiu predizer em 46,9% a existência de elevadas taxas EUA. 

Considerando desta maneira, o colesterol total um parâmetro com forte índice de 

predição de EUA nestes pacientes diabéticos portadores de síndrome metabólica. 

A razão para este resultado deve residir na questão do grande impacto que a 

dislipidemia causa tanto no diabetes quanto na doença cardiovascular (DCV) e 

nas suas consequentes complicações microvasculares, como a nefropatia 

diabética. O papel do perfil lipídico na evolução da ND tem sido investigado. 

Assim como na retinopatia diabética, o controle glicêmico não pode ser 

considerado o único fator a determinar o seu desenvolvimento. A associação 



 

entre DCV e ND é conhecida, sendo neste caso a dislipidemia considerada um 

fator de risco para o desenvolvimento e progressão de ambas as condições. Tal 

fato dar-se, em virtude da hipercolesterolemia em pacientes diabéticos ser um 

importante preditor da evolução para insuficiência renal terminal e óbito (MATHEUS; 

COBAS & GOMES, 2008). 

               Estudos atestaram que, os valores de colesterol total e LDL apresentam-

se progressivamente mais elevados com a evolução dos estágios da ND. Tendo 

sido correlacionado positivamente em diabéticos, o valor do colesterol total com a 

velocidade da redução da TFG (MATHEUS; COBAS & GOMES, 2008).  Ao avaliarmos, 

nesta casuística, a iminência de dano renal e sua relação com a dislipidemia, 

temos que a hipercolesterolemia se correlacionou com os níveis de excreção 

urinária de albumina. Achados comprovam que na síndrome nefrótica 

estabelecida, tanto a hipercolesterolemia quanto a hipertrigliceridemia têm sido 

descritas. Sendo considerada para isto, a redução do catabolismo decorrente da 

doença renal. Contando a regressão da doença renal como fator de reversão para 

a dislipidemia, alguns estudos comprovam mais uma vez, que o tratamento com 

estatinas favorece a preservação e melhora da função renal (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007). Informações estas, que podemos aliar aos 

resultados desta causuística, e assim corroborar com os resultados de outros 

autores que confirmam a grande importância do colesterol total, dentre os 

componentes da síndrome metabólica, como um sinal relacionado fortemente à 

EUA em diabéticos. 

               Por fim ao estabelecer uma comparação do estado clínico-nutricional 

dos pacientes diabéticos com e sem síndrome metabólica que participaram deste 

estudo, foi verificada nos portadores da SM a presença de valores elevados na 

relação cintura estatura e na pressão arterial.  

               Na realidade, diversos estudos confirmam que o acúmulo de gordura 

central está associado à presença de alterações metabólicas da síndrome. Sendo 

este, um fator que aliado à alteração dos níveis pressóricos, são descritos como 

componentes da síndrome metabólica (ALVAREZ, et al., 2008). 

               Para avaliar a gordura corporal na região central, dentre as medidas 

antropométricas utilizadas atualmente em estudos epidemiológicos, temos a 



 

relação cintura-estatura como um forte indicador deste parâmetro. Em um estudo 

sobre os riscos da gordura abdominal em adolescentes (ALVAREZ, et al., 2008), 

mesmo tendo naquele estudo, a CC se destacado como um forte preditor de risco 

de hipertensão arterial e demais indicadores da SM, a RCE foi considerada um 

índice importante para monitorar o excesso de peso, uma vez que esta medida é 

altamente correlacionada com a gordura visceral e também associada aos fatores 

de risco para SM, como a hipertensão arterial. Nesse caso, depois da CC, a RCE 

foi o índice de medida de gordura central que melhor se associou com as 

variáveis da síndrome metabólica. 

               Já o papel da pressão arterial nos eventos que envolvem a SM, é 

sugerido em alguns estudos como decorrente de um fator mecânico, onde a 

massa de gordura visceral determinaria o aumento da pressão intra-abdominal, 

cujos efeitos compressivos sobre os rins ativariam o sistema renina-angiotensina-

aldosterona e contribuiriam para elevação da pressão arterial presente na 

síndrome metabólica (RIBEIRO FILHO, et al., 2006).  

             Com isto, e pelo fator deletério exercido pela elevação da pressão arterial 

sobre o sistema vascular, atualmente adota-se como padrão a manutenção dos 

níveis pressóricos em 130/85 mmHg, para os pacientes portadores de síndrome 

metabólica. Acentuando-se o rigor desta regra, quando estes também são 

diabéticos, pelos possíveis efeitos deletérios que a elevação da pressão provoca 

a nível renal (GROSS, 2006).  

               Desta forma, estes achados corroboram e elucidam o estreito 

envolvimento, apontado nesta causuística, de fatores clínico-nutricionais que 

envolvem o desequilíbrio de medidas de obesidade e de fatores que implicam em 

complicações hemodinâmicas e vasculares. Representando assim, o sério 

comprometimento destes mecanismos vitais, em pacientes portadores de SM e 

diabéticos, quando aliado a EUA. Sendo este, no geral um prognóstico, não 

pragmático, mas preocupante no sentido de com estes resultados, verificar-se a 

urgência de promover um trabalho de acompanhamento destes pacientes, 

baseado em políticas preventivas e/ ou terapêuticas quando o diagnóstico assim 

permitir. 

        



 

 Considerações Finais 

 

 

 

                Observou-se a associação da hipercolesterolemia com a EUA, bem 

como percebeu-se que indivíduos com SM apresentam maior descontrole 

metabólico, principalmente relacionado a hipertensão arterial e valores 

aumentados de gordura visceral. 

               Chegando-se à conclusão de que a RCE seria um bom parâmetro para 

verificar o risco de SM nesta causuística, uma vez que a mesma conseguiu 

diferenciar pacientes com e sem a síndrome. 

               Sendo por isto, mais uma vez enfatizada a importância do controle dos 

parâmetros lipídicos nos pacientes portadores de SM, já que, os mesmos, aliados 

ao diabetes, possuem um papel importante na progressão da lesão vascular 

renal. Podendo compor, assim, estratégias de prevenção e controle do avanço da 

doença renal, por deterem mecanismos interdependentes tanto no processo 

esclerótico dos vasos, quanto na realização de medidas profiláticas de suas 

condições, que propiciam uma remissão ou retardo ao avanço do dano renal. 
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Apêndice 

 

 

 

Apêndice A – Questionário de avaliação sócio-econômica, antropométrica, 

laboratorial e nutricional, dos pacientes submetidos à pesquisa. 

 

SÍNDROME METABÓLICA, ESTILO DE VIDA E MICROALBUMINÚRIA EM 

UMA POPULAÇÃO DE DIABÉTICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE –

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO JOSÉ LEAL 

Nível de instrução: 

1. (    ) Analfabeto            2. (   ) 1° grau incompleto             3.(   ) 1° grau completo  

4. (   ) 2° grau incompleto  5.(   ) 2° grau completo  6.(  ) Nível Superior Incompleto 

7.(   ) Nível Superior Completo              8.(  ) Pós Graduação/ Mestrado/Doutorado 

        Renda familiar:__________________      Npessoas/domicílio:______________ 

        Renda per capta:___________ 

        Ingestão de álcool: 

1. Nunca (   ) 
2. Raramente - menos do que uma vez por semana (    ) 

Nome: ____________________________________ N˚questionário: _________ 

Data de nascimento: __________ Idade: ____ Sexo:  1. Masc (    )   2. Fem (    ) 

Diagnóstico: 1. DM  tipo 1  (    )             2. DM tipo 2  (    ) 

Doenças associadas: _______________________________________________ 

Tempo da doença (DM): _________________________ 

Uso de medicamentos:______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



 

3. Semanalmente - uma a seis vezes por semana ( ) qual bebida? ____________ 
quantidade/semana: ____________________ 

4. Diariamente - uma ou mais vezes por dia (   ) qual bebida? ______________ 
quantidade/dia: ____________________ 

 

Tabagismo:  

1. Não, nunca fumei (    ) 
2. Não, mas já fumei anteriormente (    ) 
3. Sim, fumo raramente (    ) 
4. Sim, fumo pelo menos uma vez por semana (    )          Quantas carteiras/dia? 

_________ 
5. Sim, fumo diariamente (    )            Quantas carteiras/dia? _________ 
 

Atividade física:  

1. Ativo - atividade esportiva regular igual ou superior a três vezes por semana(  ) 
2. Intermediário - atividade física regular de uma a duas vezes por semana (    ) 
3. Sedentário - há mais de seis meses sem realizar nenhum tipo de exercício 

físico (    ) 
 

Atividade física de laser: 

1. Leve- caminhar, pedalar, ou dançar (    ) 

2. Moderada- correr, fazer ginástica ou praticar esportes mais ou igual que três 
horas por semana (    ) 

3. Intenso- treinamento para competição (    ) 

4. Não tem- o laser não inclui atividades físicas (    ) 

Avaliação nutricional: 

PESO: ALTURA: 

IMC: CLASSIFICAÇÃO: 

CC: CLASSIFICAÇÃO: 

CQ: CLASSIFICAÇÃO: 

Ccoxa: CLASSIFICAÇÃO: 

CC/CQ: CLASSIFICAÇÃO: 

CC/Ccoxa: CLASSIFICAÇÃO: 

ICA: CLASSIFICAÇÃO: 



 

 

Caracterização da síndrome metabólica: 

PA: VALOR DE REFERÊNCIA: 140/90 mmHg 

GLICEMIA: VALOR DE REFERÊNCIA:70/110 mg/dl 

TG: VALOR DE REFERÊNCIA:≥150 mg/dl 

HDL: VALOR DE REFERÊNCIA:<35 (M)/<39(F) 

mg/dl  

LDL: VALOR DE REFERÊNCIA:>130 mg/dl 

CT:  VALOR DE REFERÊNCIA:>200 mg/dl 

 

Albuminúria:  

Data da 

coleta 

Valores da 

albuminúria 

Valores da 

creatinina 

urinária 

RAC (VR: 

microalbuminúria 30 a 

300 mg/g e 

macroalbuminúria > 

300mg/g) 

    

    

 

Bioimpedância: 

 

 % Kg Faixa adequada (Kg) 

IC: CLASSIFICAÇÃO: 

DS: CLASSIFICAÇÃO: 



 

Gordura    

Massa magra    

Água    

Recordatório alimentar: 

Desjejum Horário (           ): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Lanche Horário (          ): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Almoço Horário (           ): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Lanche Horário (           ): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Jantar Horário (           ): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Lanche Horário (         ): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

Apêndice B – Termo de consentimento livre e esclarecido que conferiu a anuência 

dos participantes à pesquisa. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma 

alguma. Em caso de dúvida você deve procurar a pesquisadora responsável e/ou o 

Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do Centro de Ciências da 

Saúde da UFPE, pelo telefone: 2126-8588. Endereço: Av. Prof. Moraes Rêgo, s/n, 1˚ 

andar, Cidade Universitária.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto: Síndrome metabólica, estilo de vida e microalbuminúria em uma 

população de diabéticos de Vitória de Santo Antão-PE  

Pesquisador Responsável : Eduila Maria Couto Santos 

Endereço: Rua do alto do reservatório, s/n. Bela Vista – Vitória de Santo Antão. 

UFPE/CAV. 

Telefone para contato: 3523-3351/ 8787-7007 

  

1. O estudo tem como objetivo avaliar a presença e os fatores que levam a perda de 

proteína na urina relacionada ao diabetes, obesidade, aumento dos níveis de gordura no 

sangue e ao estilo de vida de pacientes diabéticos e hipertensos de Vitória de Santo 

Antão – Pernambuco.  

2. Para o estudo serão necessários os seus dados de peso, altura, medida da 

cintura, além de exames de sangue e de urina. Será realizado o preenchimento 

de um questionário sobre o seu consumo de alimentos, prática de atividade física, 

ingestão de bebidas alcoólicas e fumo, além de informações sobre sua condição 

sócio-econômica e histórico familiar em relação às doenças renais. 

3. Durante a coleta de dados da pesquisa, os possíveis riscos são a pele 

arroxeada no local da coleta do exame de sangue e você pode sentir 

constrangimento. 

4. Os benefícios relacionados com sua participação são no sentido de colaborar 

com novos conhecimentos sobre o diabetes e o desenvolvimento de 



 

complicações, como a doença renal.  Com isso, há a possibilidade de prevenir ou 

retardar a evolução da sua doença, melhorando seu estado nutricional e sua 

qualidade de vida.  

5. As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e 

asseguradas o sigilo sobre sua participação. Os dados serão arquivados na 

Universidade Federal de Pernambuco – Centro Acadêmico de Vitória pela 

pesquisadora responsável, por um período de trinta e seis meses. Não haverá 

nenhum gasto com a sua participação, nem receberá nenhuma quantia por isto. 

Você tem o direito de retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso 

leve a qualquer penalidade e sem prejuízo a qualidade do atendimento nutricional 

que você recebe.   

 

Pelo presente documento, Eu ___________________________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa “Síndrome metabólica, estilo de 

vida e microalbuminúria em uma população de diabéticos de Vitória de Santo Antão-PE”, 

como sujeito. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Eduila 

Maria Couto Santos sobre a pesquisa, os procedimentos envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade ou interrupção de meu acompanhamento nutricional.  

 

Vitória de Santo Antão, ______ de__________________ de ___________.  

 

Assinatura do sujeito: ____________________________________  

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar  

Testemunhas:  

 

Nome:________________________________Assinatura:___________________ 

 

Nome:________________________________Assinatura:___________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


