Parte II - Problemas nutricionais brasileiros
22 - Aspectos epidemiológicos e nutricionais da síndrome metabólica

Renata Damião
Bianca de Almeida Pititto
Suely Godoy Agostinho Gimeno
Sandra Roberta Gouvea Ferreira

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
DAMIÃO, R., et al. Aspectos epidemiológicos e nutricionais da síndrome metabólica. In: KAC, G.,
SICHIERI, R., and GIGANTE, DP., orgs. Epidemiologia nutricional [online]. Rio de Janeiro: Editora
FIOCRUZ/Atheneu, 2007, pp. 389-410. ISBN 978-85-7541-320-3. Available from SciELO Books
<http://books.scielo.org>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International license.
Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição
4.0.
Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons
Reconocimento 4.0.

22
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Conceito
A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco
cardiovascular relacionados à obesidade central e resistência à insulina (I Diretriz Brasileira para Diagnóstico e Tratamento de Síndrome Metabólica, 2005). O principal marco na descrição desta síndrome são os estudos de Reaven, que
sugeriu ser a Resistência à Insulina (RI) o fator comum a uma série de anormalidades, denominando-a originalmente
de Síndrome X (Reaven, 1988). Resistência à insulina é uma condição genética ou adquirida em que ocorre menor
utilização de glicose pelos tecidos em resposta ao estímulo insulínico. A síndrome recebeu diversas denominações –
quarteto mortal, síndrome de resistência à insulina, síndrome plurimetabólica (Haffner et al., 1992) –, e hoje o termo
SM é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e mais utilizado pela comunidade científica.
Os principais componentes da SM são obesidade central, alterações da homeostase glicêmica, dislipidemia
(HDL-colesterol baixo e triglicéride elevado) e hipertensão arterial, estando freqüentemente presentes hiperuricemia,
microalbuminúria e níveis elevados de marcadores inflamatórios e do fator inibidor do ativador do plasminogênio
(PAI-1). A obesidade central decorre do acúmulo de gordura visceral, que gera RI, envolvida diretamente no
desenvolvimento desta síndrome.
Estudos epidemiológicos revelaram que o ganho de peso é fator independente para desenvolvimento da
SM (Ford & Giles, 2003), sendo o tecido adiposo intra-abdominal (visceral), por suas características metabólicas, o mais implicado na gênese de RI (Egger, 1992). O adipócito do tecido visceral apresenta alta atividade
lipolítica, produzindo grande quantidade de Ácidos Graxos Livres (AGL), que são lançados na circulação portal
e sistêmica. O excesso de AGL ofertados às células hepáticas e musculares desempenha importante papel na
patogênese da SM (Kelley, Goodpaster & Storlien, 2002). No fígado, determina aumento dos metabólitos Acetil
Coenzima A (AcilCOA) e diacilglicerol. Na periferia, os AGL competem com a glicose como substrato energético.
A cascata de reações intracelulares, desencadeadas após a ligação da insulina ao seu receptor, está alterada, culminando com menor translocação dos transportadores da glicose para a superfície celular, o que compromete a
entrada da glicose na célula.
O tecido visceral também é fonte de uma série de hormônios e citocinas (conjuntamente denominadas de
adipocitocinas), sendo a maioria dotada de propriedades pró-inflamatórias e pró-aterogênicas (Shulmann, 2000;
Ribeiro-Filho et al., 2006). Entre as adipocitocinas estão os hormônios como leptina, adiponectina e visfatina;
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destacam-se ainda interleucinas, o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), a proteína quimiotáxica de monócito
1 (MCP-1), o angiotensinogênio, além de outras substâncias que têm papel na inflamação, na RI ou na aterogênese
(Mohamed-Ali, Pinkney & Coppack, 1998). A síntese de proteína C reativa pelo fígado está aumentada nesta
condição, e sua concentração sérica tem sido amplamente utilizada como marcador de processo inflamatório
subclínico, associado a aumento de risco cardiovascular.
Em resposta à redução na captação da glicose pelas células, ocorre aumento compensatório na produção de
insulina pelas células beta, determinando hiperinsulinemia. Após esgotarem sua capacidade secretória, surgirão
os diversos graus de intolerância à glicose, culminando com o diabetes mellitus.
A hiperinsulinemia está relacionada à hipertensão arterial na SM, uma vez que determina retenção renal de
sódio e água e ativação simpática, que contribuem para a elevação dos níveis pressóricos (Chobanian et al.,
2003). Outros autores acreditam que o aumento da pressão intra-abdominal pelo excesso de gordura visceral
também poderia estimular mecanicamente os rins com ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona,
favorecendo a retenção de sal e a hipertensão (Hall et al., 1998).
A dislipidemia da SM caracteriza-se por hipertrigliceridemia, concentrações baixas de HDL (lipoproteína
de alta densidade) e presença de partículas pequenas e densas de LDL (lipoproteína de baixa densidade) (Siqueira,
Abdalla & Ferreira, 2006). O grande aporte de AGL ao fígado resulta na produção de VLDL, rica em triglicérides.
A atividade da proteína transportadora de ésteres de colesterol – CETP, responsável pela remoção do colesterol
dos tecidos periféricos de volta ao fígado – está aumentada na RI, o que resulta em transferência dos triglicérides
da VLDL para LDL e HDL em troca de ésteres de colesterol. As LDL e HDL ricas em triglicérides sofrem ação
da lipase hepática, que também está ativada na SM, gerando LDL pequenas e densas e diminuição de HDL. Este
perfil lipídico típico da SM é altamente aterogênico.
Outras anormalidades como o aumento da atividade do PAI-1, proteína pró- trombogênica, e da proteína
C reativa, decorrentes da diminuição da sensibilidade à insulina (Festa et al., 2000), também contribuem de
modo significativo para aterosclerose e fenômenos tromboembólicos em portadores de SM.
A importância do diagnóstico da SM, da compreensão da sua fisiopatologia e da identificação de fatores de
risco que sejam modificáveis (como os fatores dietéticos) baseia-se no alto risco atribuído à concomitância destes
fatores de risco cardiovascular. De fato, estudos epidemiológicos revelam que a mortalidade coronariana,
cardiovascular e mesmo por todas as causas está consideravelmente aumentada em portadores de SM quando
comparados a indivíduos sem esta condição (Lakka et al., 2002). A SM representa, na atualidade, grande preocupação em termos de saúde pública, também devido à sua alta prevalência em várias populações mundiais, independentemente de seu nível de desenvolvimento.

Prevalência no Mundo e no Brasil
A prevalência da SM é estimada entre 20 e 25% da população geral (Dunstan et al., 2002). Estudos
populacionais mostram freqüências que diferem bastante entre populações: 9,5% em 24.329 chineses ≥ 20 anos
(Chuang, Chen & Chou, 2004); 30,8% em 1.091 indianos > 20 anos moradores de área urbana (Gupta et al.,
2004); 31% em 1.656 hispano-americanos entre 30 e 79 anos e 23% em 1.081 brancos não hispânicos na
mesma faixa etária (Meigs et al., 2003). Nos Estados Unidos da América, o NHANES III (National Health and
Nutrition Examination Surveys III) diagnosticou SM em 23% de 8.814 indivíduos, chegando a 42% na população acima de 60 anos (Ford, Giles & Mokdad, 2004). Na Europa, a prevalência foi de 9,5% nos homens e
8,9% nas mulheres segundo o Decode (Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in
Europe) (Hu et al., 2004), ao passo que na cidade do Porto, Portugal, foi de 23% (Santos, Lopes & Barros, 2004).
Essas altas prevalências são preocupantes, porque a SM é preditora de diabetes e Doença Cardiovascular (DCV),
com mortalidade cerca de 2,5 vezes a de indivíduos sem a síndrome (Lakka et al., 2002).
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No Brasil, há dados regionais de prevalência de SM. O Japanese-Brazilian Diabetes Study Group, usando
os critérios do National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III (NCEP-ATPIII), modificado para asiáticos, encontrou 56,8% de SM em nipo-brasileiros com 30 anos ou mais (Rosenbaum, Gimeno &
Ferreira, 2005). Essa população caracteriza-se por Índice de Massa Corporal (IMC) médio em torno de 25 kg/
m2, mas com alta prevalência de obesidade central e fatores de risco cardiovascular. Um outro estudo avaliou a
presença de SM em 240 indivíduos > 25 anos residentes no Semi-Árido baiano. A freqüência de SM foi maior em
mulheres (38,4%) que em homens (18,6%) e mais elevada entre aqueles com idade ≥ 45 anos (41,4%). Considerando sexo e idade, a maior prevalência foi registrada entre mulheres com idade ≥ 45 anos (56,9%) (Oliveira,
Souza & Lima, 2006). Em 753 indivíduos diabéticos estudados no Rio Grande do Sul, o diagnóstico de SM
esteve presente em 671 (89%) e 657 (87%), utilizando-se critérios da OMS e do NCEP-ATPIII, respectivamente
(Picon et al., 2006). A presença de SM também foi investigada em portadores de diabetes tipo 1. Em 524 indivíduos
diabéticos tipo 1 (idade média de 20 anos), divididos de acordo com tempo de diagnóstico, encontraram-se
prevalências crescentes de SM de 5,1%, 11,2%, 18,9% e 31,5% naqueles com menos de 5 anos, de 6-10 anos, de
11-15 anos e > 15 anos de diagnóstico, respectivamente (Gabbay et al., 2005).
A multifatorialidade causal e o uso de diferentes critérios diagnósticos limitam a comparação das freqüências da SM entre populações. Diferenças genéticas, grupo etário, sexo e fatores ambientais (dieta e nível de
atividade física) são elementos que contribuem para a variabilidade na prevalência da SM. Porém, o impacto na
morbi-mortalidade está bem estabelecido, conforme descrito a seguir.

Impacto da SM na Morbi-mortalidade
A presença da SM confere ao seu portador risco três vezes maior de infarto agudo do miocárdio ou
acidente vascular cerebral, em relação a indivíduos sem a síndrome (IDF, 2006). Isso decorre da gama de anormalidades presentes nos portadores da SM, anteriormente comentada. A obesidade visceral está associada à elevação
de citocinas como o TNF-α, PAI-1, interleucinas e outras que contribuem para RI, inflamação e aterogênese, e
à redução da adiponectina, que melhoraria a sensibilidade à insulina. A instalação do quadro da RI gera os
maiores fatores de risco cardiovascular conhecidos, que são a dislipidemia, a hipertensão e o diabetes.
O risco de desenvolver diabetes é cinco vezes maior naqueles portadores de SM (IDF, 2006). A presença de
diabetes entre as anormalidades metabólicas aumenta ainda mais o risco de evento cardiovascular; estima-se que
80% dos pacientes com diabetes morram de causa cardiovascular.
Várias outras entidades clínicas integram o espectro da SM, tendo também a RI um papel central. É o caso
da doença hepática gordurosa não alcoólica, na qual a RI é implicada na maior síntese e retenção de triglicerídeos
nos hepatócitos, com conseqüente esteatose hepática (Carvalheira & Saad, 2006). Também a síndrome dos
ovários policísticos é freqüente em mulheres com SM; a hiperinsulinemia, atuando no tecido ovariano, estimula
a produção de andrógenos.
A hiperuricemia é outra alteração metabólica associada à menor sensibilidade à insulina. A microalbuminúria
– um dos critérios diagnósticos usados pela OMS na definição da SM – reflete a disfunção endotelial expressa no
glomérulo. A presença de RI foi também independentemente associada a alterações cognitivas em idosos, principalmente quando somada a marcadores inflamatórios e de insuficiência cardíaca (Yaffe et al., 2004). Mais recentemente, a hiperinsulinemia crônica com aumento de TNF-α, em humanos, mostrou-se associada à ocorrência
de cânceres de cólon, pâncreas, mama e endométrio (Calle & Kaaks, 2004).
No que se refere à mortalidade, estudo prospectivo conduzido entre 1.209 homens de 42-60 anos revelou
que indivíduos com diagnóstico de SM apresentavam risco relativo de 3,77 (IC 95%, 1,74-6,17) de morte por
doença coronariana, 3,55 (IC 95%, 1,96-6,43) de DCV e 2,43 (IC 95% 1,64-3,61) de mortalidade por todas as
causas (Lakka et al., 2002).
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No San Antonio Heart Study (Tabela 1), sendo a SM definida por critérios do NCEP-ATPIII, encontrou-se
razão de risco de mortalidade por DCV de 1,96 e 2,07, para homens e mulheres sem o diagnóstico de Diabetes
Mellitus (DM), respectivamente. As razões de risco correspondentes quando a SM foi definida pelos critérios da
OMS, sem considerar a presença ou ausência de DM, foram de 2,83 e 1,15 para homens e mulheres respectivamente (Hunt et al., 2004). A SM teve capacidade de predizer diabetes quatro vezes maior do que a de predizer
DCV (Lorenzo et al., 2003).
Tabela 1 – Razão de risco para mortalidade por DCV no San Antonio Heart Study para homens ou mulheres,
considerando presença ou ausência de SM e/ou DM
DM e/ou SM*

Mulher sem DCV [HR (IC 95%)]**

Homem sem DCV [HR (IC 95%)]**

Sem DM, sem NCEP-SM

1 ,0 0

1 ,0 0

Sem DM, com NCEP-SM

2,07 (0,72-6,0)

1,96 (0,99-3,88)

Com DM, sem NCEP-SM

3,53 (0,75-16,7)

2,34 (0,70-7,82)

Com DM, com NCEP-SM

8,19 (3,51-19,1)

3,09 (1,49-6,43)

DM diabetes mellitus; SM síndrome metabólica; DCV doença cardiovascular; HR razão de risco; IC intervalo de confiança;
NCEP-SM síndrome metabólica definida pelo National Cholesterol Education Program.
* Sem DCV no início.
** Ajustada para idade e etnia.
Fonte: Hunt et al. (2004).

Critérios Diagnósticos
Foram vários os grupos que descreveram critérios diagnósticos: a OMS (Alberti & Zimmet, 1998), a
American Association of Clinical Endocrinologists (AACE, 2003), o European Group for the Study of Insulin
Resistance (Egir) (Balkau & Carles, 1999) e o NCEP-ATP III 2001 (Tabela 2).
O critério proposto pela OMS preconiza a avaliação da RI e do metabolismo da glicose com insulinemia,
o que dificulta o diagnóstico. O NCEP-ATP III possui critérios mais simples e práticos, empregados na I Diretriz
Brasileira para Diagnóstico e Tratamento de Síndrome Metabólica (I-DBSM, 2006).
Na I-DBSM, recomenda-se que a circunferência da cintura seja medida no meio da distância entre a crista
ilíaca e a borda inferior da última costela flutuante, utilizando-se 102 cm para homens e 88 cm para mulheres
como pontos de corte. Convém ressaltar, no entanto, que não existem estudos na população brasileira que
certifiquem que tais valores são os mais adequados para identificar risco.
Em 2005, o NCEP e a International Diabetes Federation (IDF) modificaram o critério diagnóstico proposto pelo primeiro em 2001, instituindo a medida da cintura abdominal como critério essencial para o diagnóstico da SM (Zimmet et al., 2005). Destacaram a importância de se considerar a etnia para estabelecer os pontos
de corte da circunferência da cintura. No Brasil, as sociedades científicas ainda não se posicionaram quanto aos
novos valores sugeridos.
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Tabela 2 – Critérios diagnósticos de SM sugeridos pela comunidade científica
Obesidade
(central/visceral)

Triglicérides
(mg/dl)

HDL-colesterol
(mg/dl)

Pressão arterial Glicemia jejum
(mmHg)
(mg/dl)

Glicemia de
2 h (mg/dl)

Microalbuminúria
ou albumina/
creatinina

OMS
Intolerância à
glicose ou DM ou
IR + 2 critérios

RCQ
% > 0 ,8 5
& > 0 ,9 0 o u
IMC ≥ 29,9 kg/m2

> 150

% > 35
& > 40

> 140 x 90

-

-

> 20 mcg/24 h
ou ≥ 30 mg/g

Egir
IR + 2 critérios

CC
% > 94 c m
& > 80 c m

> 180

% > 35
& > 40

> 140 x 90

> 110
< 126

-

-

AACE

IMC ≥ 25 kg/m2

> 150

% > 35
& > 40

≥ 130 x 50

> 110
< 126

> 140
< 220

-

NCEP /
IDB-SM
3 o u m ai s
critérios

CC
% > 102 c m
& > 88 c m

≥ 150

% > 40
& > 50

≥ 130 x 85

≥ 100

-

-

NCEP / IDF
CC + 2 critérios

CC
% > 94 c m
& > 80 c m

> 150

% > 40
& > 50

≥ 130 x 85

≥ 100

-

-

IR resistência à insulina; DM diabetes mellitus; RCQ razão cintura-quadril; CC circunferência de cintura; OMS Organização
Mundial da Saúde; Egir European Group for the Study of Insulin Resistance; AACE American Association of Clinical
Endocrinologists; NCEP National Cholesterol Education Program; IDB-SM I Diretriz Brasileira para Diagnóstico e Tratamento
de Síndrome Metabólica; IDF Federação Internacional de Diabetes.

Envolvimento de Componentes Nutricionais
na Síndrome Metabólica
Macronutrientes
Carboidratos
Os carboidratos digeríveis incluem carboidratos simples (glicose, frutose e galactose) e complexos (amido é
o principal representante). Outros podem passar imutáveis (fibras) pelo trato digestivo, mas constituem parte
importante da alimentação (Nutrition and Your Health, 2000). Uma característica dos diferentes tipos de
carboidratos, seu Índice Glicêmico (IG), voltou a receber atenção da comunidade científica. Este índice reflete
sua capacidade de elevar a glicemia após ingestão. Quanto maior o valor do IG do alimento rico em carboidrato,
maior seu potencial de elevar os níveis glicêmicos e insulinêmicos (Jenkins et al., 1981).
A classificação de carboidratos pela categoria de IG contraria a idéia de que todos os carboidratos complexos fazem bem e todos os simples fazem mal. O IG de um alimento é influenciado por vários fatores que
interferem na velocidade com a qual os carboidratos são decompostos: o grau de gelatinização dos grãos de
amido, o grau de processamento do alimento, a quantidade de fibras que contém e a quantidade de gordura
contida no lanche ou refeição (Potter et al., 1981).
Embora seja útil, o IG de um alimento é apenas uma parte do efeito da ingestão de um alimento sobre as
concentrações de glicose e insulina do sangue. Assim, desenvolveu-se o conceito de Carga Glicêmica (CG). A CG
é a quantidade de carboidrato em um alimento multiplicada pelo IG de tal carboidrato. Este índice reflete melhor o
efeito de um alimento nas reações metabólicas no organismo (Foster-Powell, Holt & Brand-Miller, 2002).
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Alguns estudos exploraram a associação dos carboidratos à SM. O Framingham Offspring Study, de desenho
transversal, que incluiu 2.834 participantes, observou que a ingestão de grãos integrais e fibras dos cereais associou-se à redução do risco de desenvolvimento da SM. Também verificou que a ingestão de fibra total, dos
cereais, das frutas e grãos integrais associava-se a menor RI, avaliada pelo Homa-IR (modelo de acesso à homeostase
- resistência à insulina), ao passo que alimentos com alto IG mostraram-se positivamente associados à RI (McKeown
et al., 2004).
No que se refere à associação de hábitos alimentares a doenças isoladas, integrantes da SM, a literatura é
bastante vasta. Os primeiros estudos datam da década de 1930 (Himsworth, 1936), quando se observou o papel
da ingestão de carboidratos sobre a homeostase glicêmica. Em 1976, constatou-se que dietas ricas em carboidratos
complexos e fibras melhoravam o controle do diabetes e o perfil lipídico (Kiehm, Anderson & Ward, 1976).
Wirfält e colaboradores (2001), em estudo transversal envolvendo 2.040 homens e 2.959 mulheres, verificaram associação de certos padrões alimentares com componentes da SM tais como obesidade central,
hiperinsulinemia, hiperglicemia, hipertensão e dislipidemia. Por meio de análise de cluster, seis padrões alimentares foram identificados com base no consumo predominante dos seguintes itens da dieta: alimentos calóricos,
pão integral, pouca gordura e alto teor de fibra, pão branco, laticínios integrais e doces/bolos. Na análise de
regressão múltipla, em ambos os sexos, os padrões alimentares dominados pelo pão integral tiveram efeitos
favoráveis, ao passo que padrões dominados pelo pão branco foram associados ao maior risco para os componentes da SM.
Liese e colaboradores (2003) observaram associação inversa entre ingestão de grãos integrais e RI, que foi
atenuada após ajuste pelo IMC e circunferência da cintura, sugerindo que o benefício dos grãos integrais na SM
deva ser mediado pela obesidade.
Estudo realizado com amostra de nipo-brasileiros residentes em Bauru, SP, concluiu que o consumo
predominante de alimentos característicos da dieta tipicamente brasileira, como arroz refinado, feijão e grandes quantidades do grupo de frutas e sucos adocicados, poderia se constituir em risco para distúrbios do
metabolismo da glicose, ao passo que o maior consumo de vegetais poderia proteger contra a TGD (Tolerância
à Glicose Diminuída) (Sartorelli, 2005).
Apesar dos numerosos estudos nesta linha, ainda há controvérsias em relação ao melhor tipo de carboidrato
e especialmente sobre sua adequada quantidade na dieta. Independentemente disso, é consenso que efeitos metabólicos mais favoráveis são obtidos quando se dá preferência a carboidratos complexos (Davy & Melby, 2003).
Quando os carboidratos são substituídos pelos ácidos graxos saturados, ocorre diminuição das concentrações de LDL-colesterol e do ácido graxo monoinsaturado. Porém, no caso dos ácidos graxos monoinsaturados, a
substituição dos carboidratos por ácidos graxos saturados freqüentemente causa diminuição do HDL-colesterol
e um aumento nos triglicérides (Knopp et al., 1997; Turley et al., 1998). Esse efeito aparentemente persiste por
longo período, como sugerido pelas diferenças das concentrações de lípides nas populações na presença de diferentes hábitos alimentares (Knuiman et al., 1987; West et al., 1990).
Alguns investigadores sugerem que população resistente à insulina, com alta prevalência de SM, deva evitar
dietas ricas em carboidratos e consumir mais ácidos graxos insaturados (Katan, Grundy & Willet, 1997).

Proteínas
O papel das proteínas nas anormalidades que compõem a SM é menos estudado que o de outros nutrientes, como gorduras e carboidratos. O consumo de proteínas, em geral, tem pequeno efeito sobre as concentrações
séricas de LDL-colesterol, embora já tenha sido relatado que a substituição de proteína animal por soja foi capaz
de diminuir esta lipoproteína (Anderson, 1995).
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Pesquisas que avaliaram a relação entre o consumo de proteína e as taxas de mortalidade por DCV sugerem
que quanto maior a quantidade de proteína animal na dieta, maior a incidência de morte por esta causa, e quanto
maior a quantidade de proteína vegetal, menor a mortalidade (Armstrong & Doll, 1975; Giovannucci et al.,
1994; Key et al., 1996). Na mesma linha, no estudo entre adventistas do sétimo dia, observou-se que os homens
que consumiam carne bovina pelo menos três vezes por semana apresentaram o dobro do risco de doença
coronariana em relação àqueles que não a consumiam (Snowdon, Philips & Fraser, 1984).
O Nurses’ Health Study, que acompanhou 18 mil mulheres por 14 anos, examinou a relação entre proteína
alimentar e DCV. O grupo de mulheres que ingeria a maior quantidade de proteína, cerca de um quarto das
calorias diárias, apresentou probabilidade 25% menor de ter evento cardiovascular e de morrer de DCV do que
o grupo daquelas que ingeriam a menor quantidade de proteína (15% do valor calórico total). O fato de a
proteína ser de fonte animal ou vegetal não importava, e o efeito protetor aplicava-se igualmente às mulheres em
dietas com baixo ou alto teor de gordura. Esses achados reforçam a idéia de que a acentuada ingestão de proteína
não provoca danos ao coração (Hu et al., 1999).
Os resultados controversos relativos à associação de ingestão de proteína e risco cardiovascular devem-se ao
fato de que a proteína não é encontrada isoladamente nos alimentos, mas sim associada a outros nutrientes.

Gorduras
Gordura total
A seleção adequada da quantidade e do tipo de gordura a ser consumida é importante para minimizar seu
efeito deletério nos distúrbios metabólicos que compõem a SM (WHO/FAO, 2003).
Há amplas evidências na literatura que permitem recomendar a redução das calorias totais fornecidas pelas
gorduras totais para o controle da obesidade (Lissner & Heitman, 1995; Heitman et al., 1995). Tem sido observado que a alta ingestão de gordura (> 35% das calorias totais) traz modificações no metabolismo que favorecem
o acúmulo de gordura corporal (Astrup et al., 1997; Nelson & Tucker, 1996). Porém, é importante salientar que
a diminuição da ingestão de gordura (< 30% das calorias totais) freqüentemente implica aumentar a ingestão de
carboidrato, cujo consumo excessivo também contribui para a ocorrência de obesidade (Nutrition and Your
Health, 2000). Além disso, elevada ingestão de carboidrato (> 60% das calorias totais) em indivíduos já com
sobrepeso ou obesidade pode agravar fatores de risco cardiovascular integrantes da SM, tais como a dislipidemia
(hipertrigliceridemia) e a hiperglicemia do diabetes (Garg, 1998; Chen et al., 1995).

Ácidos graxos saturados
Os ácidos graxos saturados são abundantes na carne e na gordura animal, nos laticínios e em alguns óleos
vegetais, como azeite de dendê e óleo de coco (Uauy, Mena & Valenzuela, 1999). O ácido graxo saturado é o
principal determinante de alterações nas concentrações sanguíneas do LDL-colesterol (Grundy & Denk, 1990;
Kris-Etherton & Yu, 1997; Mensink & Katan, 1992).
Os benefícios da baixa ingestão de ácidos graxos saturados em diminuir concentrações de LDL-colesterol
estão bem documentados. O Delta Research Group investigou o efeito da redução de 15% para 6% na proporção dos ácidos graxos saturados fornecidos pelas calorias totais. Os autores observaram que o grupo de menor
ingestão reduziu o LDL-colesterol em 11% (Ginsberg et al., 1998). Walden e colaboradores (2000) testaram o
efeito da recomendação do NCEP nos indivíduos com hipercolesterolemia, com ou sem hipertrigliceridemia.
A dieta do NCEP associou-se a redução de 8% nas concentrações de LDL-colesterol.
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Alguns estudos sugerem relação entre a qualidade dos lipídios da dieta e risco de desenvolvimento de
diabetes. Dados prospectivos mostraram que consumo de gorduras saturadas elevou as concentrações de glicemia
de jejum e pós-prandial (Feskens & Kromhout, 1990; Maron, Fair & Haskel, 1991; Feskens et al., 1995) e
insulinemia (Parker et al., 1993; Tsunehara, Leonetti & Fujimoto, 1991), conferindo, assim, maior risco de
progressão de tolerância à glicose diminuída para diabetes (Feskens, Bowles & Kromhout, 1991).
Uma metanálise de seis estudos de coorte, totalizando 6.356 pessoas-ano, fortaleceu a hipótese de que a
diminuição do nível sérico de colesterol total por meio de restrição no consumo de ácidos graxos saturados reduz
o risco de DCV (Gordon, 1995). O autor observou que a diminuição das concentrações séricas de colesterol
estimulada pela redução da ingestão de ácidos graxos saturados reduziu, significativamente, a incidência do
evento cardiovascular em 24%.
Vários estudos mostraram que o nível sérico de LDL pode ser diminuído pela redução do peso corporal de
pessoas com sobrepeso (National Institutes of Health, 1998). Para maximizar a diminuição do LDL, via restrição
do consumo de ácidos graxos saturados, a ingestão média deste nutriente deve passar de 11% para < 7% da
energia total (NCEP, 2001).

Ácidos graxos trans
As principais fontes de ácidos graxos trans incluem produtos industrializados feitos com óleos hidrogenados,
como margarina, pães, biscoitos, batata e salgadinhos fritos. Gordura proveniente de produtos lácteos fornece
pequena quantidade de trans.
Estudos metabólicos, clínicos e epidemiológicos apóiam a substituição do consumo de gordura saturada e
trans por insaturada no tratamento dos componentes da SM (RI, dislipidemia e intolerância à glicose) e na
prevenção de doença coronariana (Purnell & Brunzel, 1997; Hu et al., 2001; Isso et al., 2002).
Evidências de estudos controlados indicam que os ácidos graxos trans aumentam as concentrações de
LDL-colesterol, comparados com ácidos graxos insaturados (Lichtenstein et al., 1999). Também mostraram que
quando ácidos graxos trans são substituídos por ácidos graxos saturados as concentrações de HDL-colesterol no
sangue se reduzem e elevam os triglicérides (Ascherio et al., 1999). Dados norte-americanos revelaram que o uso
de óleo vegetal líquido ou margarina semilíquida é mais vantajoso para o perfil lipídico em termos de colesterol
total, LDL-colesterol e razão colesterol total: HDL-colesterol, ao passo que o uso de manteiga ou margarina
piorou tal perfil (Lichtenstein et al., 1999). Em concordância, estudos de coorte sugerem que a alta ingestão de
ácidos graxos trans associa-se ao desenvolvimento de DCV (Willett et al., 1993; Kromhout et al., 1995).

Ácidos graxos poliinsaturados
Os ácidos graxos poliinsaturados têm sido subdivididos nos grupos ômega-6 e ômega-3. Os números 6
ou 3 referem-se à distância entre a primeira dupla ligação e o final da cadeia de carbono. Em temperatura
ambiente são líquidos, e cada tipo desempenha uma função no organismo. Não são produzidos ácidos graxos
poliinsaturados no organismo, de modo que estas gorduras essenciais devem ser obtidas de óleos vegetais
como os de milho, soja, de sementes, de cereais integrais e de peixe gordurosos, como o salmão e o atum
(Uauy, Mena & Valenzuela, 1999).
O principal ácido graxo poliinsaturado da dieta é o ácido linoléico. Quando o ácido graxo saturado é
substituído por ácido linoléico, ocorre redução nas concentrações de LDL-colesterol. A alta ingestão de ácido
graxo linoléico também pode produzir pequena redução na fração HDL-colesterol e nos triglicérides, embora
essas respostas sejam variáveis. Os ácidos graxos poliinsaturados causam redução pequena das concentrações de
LDL-colesterol quando comparados aos monoinsaturados (Weggemans, Zock & Katan, 2001).
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Pesquisas realizadas em primatas indicaram que ácidos graxos poliinsaturados eram antiaterogênicos quando
comparados com os saturados (Rudel, Parks & Sawyer, 1995). De fato, resultados de metanálises corroboram
esse achado, enfatizando que os ácidos graxos poliinsaturados associavam-se à redução no risco de DCV (Gordon,
1995; Mensink & Katan, 1992).
O ácido graxo poliinsaturado ômega-3 está presente no ácido alfalinolénico, encontrado em vegetais como
a soja em grão, no óleo de canola e óleo de peixe, no ácido eicosapentenóico e no docosahexenóico (Bender &
Bender, 1997). Há indícios fortes de efeito protetor contra as DCV, embora os achados não sejam unânimes.
O consumo moderado de peixe associou-se à redução de morte súbita ou coronariana em alguns estudos
prospectivos (Albert et al., 1998; Daviglus et al., 1997), mas não em outros (Ascherio et al., 1995; Morris et al.,
1995). Um estudo observou inclusive tendência ao aumento do risco de DCV com o ácido ômega-3. Os mecanismos pelos quais ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 influenciariam favoravelmente no risco cardiovascular
parece depender de ações benéficas na arritmia, agregação plaquetária, resposta inflamatória e concentrações de
triglicérides. A capacidade da alta ingestão de ômega-3 em reduzir a trigliceridemia (Roche & Gibney, 2000)
deve decorrer da diminuição na produção de VLDL-colesterol (Harris, 1989). Em geral, o ômega-3 não revelou
efeitos significativos sobre as concentrações de LDL-colesterol, exceto em grandes doses, quando aumentou o
nível de LDL-colesterol em pessoas com hipertrigliceridemia (Harris, 1997).
O Diet and Reinfarction Trial foi um estudo de prevenção secundária no qual os indivíduos foram aconselhados a ingerir peixe. Em dois anos, apresentaram redução de 29% na mortalidade por todas as causas se
comparados aos indivíduos do grupo controle, apesar de não ter sido observada redução na incidência de infarto
do miocárdio e morte coronariana (Burr et al., 1989). Em outro estudo, pacientes infartados foram tratados com
cápsulas de óleo de peixe (ácido eicosapentanóico, 1,08 g/dia) ou óleo de mostarda (ácido alfalinolénico, 2,9 g/
dia) por um ano. Eventos coronarianos foram significativamente menos freqüentes no grupo que recebeu
suplementação quando comparado ao placebo (Sing et al., 1997).

Ácidos graxos monoinsaturados
Os principais ácidos graxos monoinsaturados estão contidos no azeite de oliva, óleo de amendoim, óleo de
canola, abacate e a maioria das nozes (Uauy, Mena & Valenzuela, 1999). Na dieta, a substituição do ácido graxo
monoinsaturado pelo saturado resulta em aumento do nível do LDL-colesterol (Mensink & Katan, 1992). No
entanto, a substituição do ácido graxo saturado por monoinsaturado não diminui o HDL-colesterol e não eleva
a trigliceridemia, como ocorre com alta ingestão de carboidrato (> 60% das calorias totais em carboidratos)
(Kris-Etherton et al., 1999).
O consumo de ácidos graxos monoinsaturados – como parte da dieta pobre em ácidos graxos saturados e
colesterol e rica em vegetais, frutas e grãos – associa-se com baixa incidência de doenças cardíacas na população
que consome óleo de oliva em regiões do Mediterrâneo (Keys et al., 1986).
O Lyon Diet Heart Study objetivou reduzir o risco de um segundo ataque cardíaco ou morte em 605
homens e mulheres que haviam sobrevivido ao primeiro evento. Metade destes submeteu-se à dieta do tipo
mediterrânea, isto é, que incluía grande quantidade de pão integral, tubérculos e hortaliças verdes, peixes e aves
e menor quantidade de carne vermelha, frutas e azeite de oliva, retirando todo e qualquer creme e substituindo a
manteiga pela margarina. Após 2,5 anos de seguimento, observou-se redução de 70% nas mortes por todas as
causas (De Lorgeril et al., 1999) entre aqueles que receberam a dieta mediterrânea. Os benefícios sobre o perfil
cardiometabólico têm sido verificados em estudos de menor porte e esta dieta tem sido cada vez mais prescrita
por profissionais da saúde, em uma tentativa de minimizar o risco cardiovascular de pacientes de alto risco.
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Colesterol total dietético
As principais fontes de colesterol dietético incluem os produtos de origem animal, lácteos e carnes. Nas
últimas décadas, houve diminuição da ingestão do colesterol na população americana, atribuída à redução no
consumo de ovos, carnes e produtos lácteos integrais. Esse fato, juntamente com a redução substancial no consumo de ácidos graxos saturados, resultou em declínio da concentração sérica do colesterol da população americana
(Ernst et al., 1997).
Alto consumo de colesterol dietético leva à hipercolesterolemia em animais de laboratório; porém, em
humanos este efeito é controverso. Estudo conduzido por Clarke e colaboradores (1997) encontrou aumento
do nível de LDL-colesterol sanguíneo por alto consumo de colesterol. Uma metanálise verificou efeito do
colesterol dietético na diminuição do LDL-colesterol sanguíneo; porém, o colesterol dietético aumentou a
razão do colesterol total: HDL-colesterol (Weggemans, Zock & Katan, 2001).
O Western Electric Study sugeriu que o consumo elevado de alimentos ricos em colesterol aumenta o risco de
doenças do coração, independentemente do efeito no LDL-colesterol sérico (Stamler & Shekelle, 1988). Em contraste,
dados de dois estudos prospectivos, o Nurses’ Health Study e o Health Professionals Study, não encontraram associação
significativa entre a freqüência da ingestão de ovos e DCV, exceto entre mulheres diabéticas (Hu et al., 1999).

Micronutrientes
Alguns micronutrientes têm recebido atenção especial no que diz respeito à prevenção das DCV. Os mais
investigados, possivelmente envolvidos no processo da aterosclerose na SM, estão descritos a seguir.

Ácido Fólico e Vitaminas B6 e B12
O ácido fólico e as vitaminas B6 e B12 desempenham um papel no metabolismo da homocisteína, e as
concentrações dessas vitaminas se correlacionam inversamente com o nível da homocisteína. O Framingham
Heart Study revelou que a fortificação dos cereais com ácido fólico foi capaz de diminuir a prevalência de
hiperhomocisteinemia nos indivíduos estudados (Jacques et al., 1999). Estudos transversais, casos controle e
algumas coortes mostraram associação positiva entre as concentrações de homocisteína e risco de DCV (Boushey
et al., 1995; Nygard et al., 1997; Stampfer et al., 1992), mas outros estudos de coorte não encontraram os
mesmos resultados (Folsom et al., 1998; Alfthan et al., 1994).
Apesar da redução do nível de homocisteína com o uso de suplemento de ácido fólico, B6 e B12, não está
provado que este efeito possa reduzir o risco de DCV (Stampfer et al., 1992).

Antioxidantes
A SM reúne anormalidades nas quais o estresse oxidativo está exacerbado, o que provavelmente tem papel
na aterogênese. Não há dúvidas de que a oxidação do LDL-colesterol é um importante passo no desenvolvimento
e progressão da doença aterosclerótica. Porém, é incerto o papel de agentes antioxidantes na redução do risco
cardiovascular em seres humanos. Antioxidantes investigados em estudos com animais e seres humanos incluem
ácido ascórbico (vitamina C), alfa-tocoferol (vitamina E), betacaroteno, selênio, manganês, glutationa, coenzima
Q10, ácido lipóico, flavonóides, fenóis, polifenóis e fitoestrogênio (Beckman & Ames, 1998).
Estudos em animais revelaram que alguns antioxidantes são dotados de efeitos anti-aterogênicos. Certos
estudos em humanos forneceram dados metabólicos favoráveis à idéia de que os antioxidantes dietéticos poderiam
reduzir o risco das DCV, mas até o momento a literatura carece de estudos que comprovem tal hipótese (National
Research Council, 2000).
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Estudo chinês mostrou que a suplementação de betacaroteno (15 mg/d), vitamina E (30 mg/d) e selênio
(15 µg/d) associou-se com a diminuição de 10% na mortalidade da DCV (Blot et al., 1993). Hennekens e
colaboradores (1996) não observaram benefícios quanto à incidência de DCV em 22.071 homens após 12 anos
de suplementação com antioxidantes. No mesmo ano, outros autores observaram aumento não significativo
(26%) na mortalidade cardiovascular em indivíduos suplementados com betacaroteno (Omenn et al., 1996).
No Alpha-Tocoferol, Beta Carotene Cancer Prevention Study (1994), com a suplementação com pequenas
doses de vitamina E em homens fumantes finlandeses, observou-se discreto efeito sobre a incidência de DCV e
nenhum efeito na incidência de infarto do miocárdio fatal. No Cambridge Heart Antioxidant Study, de prevenção
secundária, a suplementação de vitamina E (400 ou 800 UI/dia, por 1,5 ano) reduziu significativamente o risco
de novo infarto do miocárdio (77%). Não se observou efeito na mortalidade cardiovascular, mas houve aumento
não significativo na mortalidade total naqueles suplementados com vitamina E (Stephens et al., 1996). Em
outros dois grandes estudos clínicos em pacientes com DCV, não se observou efeito protetor da suplementação
da vitamina E no evento cardiovascular subseqüente (Gissi Prevenzione Investigators, 1999; Heart Outcomes
Prevention Evaluation Study Investigators, 2000).
Assim, apesar dos efeitos benéficos de vitaminas antioxidantes no estresse oxidativo, não há evidências em
humanos de que sua suplementação dietética possa reduzir o risco de DCV.

Cálcio e Sódio
Efeito protetor de laticínios na incidência da SM foi aventado em estudo prospectivo de dez anos
(n = 3.000 adultos) no qual para cada porção de leite consumida ao dia havia redução de 21% no risco da
síndrome, independentemente de idade, sexo, etnia, tabagismo, consumo de álcool, atividade física, escolaridade, consumo calórico total, fibras e proteínas da dieta habitual (Pereira et al., 2002). Levantou-se a hipótese de
que o elevado teor de magnésio contido nesses alimentos seja fator protetor contra o desenvolvimento de diabetes
e DCV (WHO/FAO, 2003).

Fibra
As fibras podem ser classificadas em relação ao seu grau de polimerização em polissacarídeos estruturais
(celulose, hemicelulose, pectina e amido resistente), não estruturais (gomas e mucilagens) e compostos não
polissacarídeos (lignina e outras) (FAO/WHO, 1998). Segundo seu grau de solubilidade em água, são denominadas solúveis (ou viscosas) e insolúveis. As fibras solúveis, tais como as pectinas, gomas, mucilagens e hemicelulose
tipo A, ao contato com a água formam um retículo no qual ocorre a inclusão da água, gelificando-se a mistura.
As fibras insolúveis – celulose, hemicelulose tipo B e lignina – captam pouca água, são pouco fermentáveis e
formam misturas de baixa viscosidade.
Recentes estudos indicam que fibras solúveis podem reduzir as concentrações de LDL-colesterol,
minimizando a absorção de gordura no trato gastrintestinal. Em contraste, as fibras insolúveis não afetam significativamente o LDL-colesterol. Ingestão média de 5-10 g de fibra solúvel por dia foi associada à redução de 5%
do LDL-colesterol (Anderson,1995). Em uma metanálise com 67 estudos, observou-se que as fibras solúveis
aveia, pectina, guar e psyllium provocaram pequena, mas significativa, redução nas concentrações séricas do
colesterol total e do LDL-colesterol (Brown et al., 1999). Devido ao efeito favorável da fibra solúvel nas concentrações de LDL-colesterol, o NCEP-ATP III (2001) recomenda que dietas para proteção cardiovascular sejam
enriquecidas de alimentos de modo a atingir um mínimo diário de 5-10 g de fibras solúveis.
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Síndrome Metabólica: evidências do papel da dieta
Dieta Ocidental versus Dieta Oriental
Um percentual importante de indivíduos saudáveis que vivem em sociedades industrializadas desenvolverá
no curso de sua vida alguma doença crônica como a obesidade, o diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, a DCV
ou mesmo a SM. Essas doenças têm origem multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais. Entre os
fatores ambientais, o papel de componentes alimentares na gênese dessas doenças é há muito investigado (WHO/
FAO, 2003).
Estudos epidemiológicos que abordam padrões de alimentação das populações possibilitam testar associações com doenças. Em particular, populações migrantes representam uma oportunidade ímpar de analisar o
impacto dos novos hábitos alimentares a que estão expostos no que diz respeito ao aparecimento de agravos à
saúde. As mudanças na dieta e seus riscos têm despertado grande interesse no Japão e em outros países que
sofreram imigrações em larga escala, uma vez que podem fornecer subsídios importantes para a instituição de
medidas de prevenção.
É grande o contraste entre a dieta dos povos orientais e a dos ocidentais. A maioria dos tradicionais pratos
consumidos no Japão vem do mar, estimando-se um consumo diário de 80 g entre peixes e frutos do mar. O que
mais distingue a culinária japonesa da ocidental é o uso de algas marinhas desidratadas (kombu), peixe seco em pó
(dashico), sardinhas secas (niboshi) e produtos à base de soja, tais como o shoyu, tofu e missô, massa à base de soja
fermentada (Yoshiike et al., 1996, Ministry of Health and Welfare, 1994). Tais diferenças nos padrões dietéticos
se constituem no principal componente das mudanças ambientais vividas por populações japonesas, que têm
sido associadas a doenças com prevalências contrastantes nos diferentes continentes. Exemplos típicos dessa
situação são a DCV e o diabetes, com freqüências bem menores no Japão quando comparadas às observadas entre
os japoneses e descendentes residentes nas Américas (Franco, 1996). Confrontando-se as incidências de
coronariopatia na população do Japão com japoneses residentes no Havaí e na Califórnia, observou-se grande
contraste nos percentuais da ingestão calórica correspondente à gordura saturada, que foram de 7%, 23% e 26%,
respectivamente. Em paralelo, os imigrantes sofreram aumento do peso corporal e do nível sérico de colesterol.
Tais fatos devem ter contribuído para as maiores incidências de coronariopatia nos nipo-americanos (3,0/1000
no Havaí e 3,7 na Califórnia) do que nos habitantes do Japão (1,6/1000). Assim, ao lado de uma predisposição
genética, também fatores ambientais – entre os quais a dieta rica em gordura saturada – parecem contribuir para
tal diferença (Robertson et al., 1977).
Estudos que compararam a composição da dieta americana com a asiática caracterizaram a última como baixa
em gorduras, especialmente de origem animal, e rica em fibras (Whittemore, 1989; Choi, 1990). A migração para
o Ocidente fez com que asiáticos alterassem seus hábitos alimentares, que se tornaram muito próximos aos
costumes locais. Yang e Read (1996), comparando a alimentação de asiáticos (51,6% de chineses) residentes em
Nevada, EUA, antes e após a imigração, verificaram aumento significativo no consumo de colesterol e gorduras,
especialmente saturadas e monoinsaturadas, e redução no consumo de carboidratos e fibras totais.
Achados recentes sugerem fortemente que a dieta habitualmente consumida pelos nipo-brasileiros de Bauru
exerce importante papel na gênese da SM. Os resultados favoreceram a hipótese de que a gordura total da dieta pode
aumentar o risco da síndrome, ao passo que a ingestão de alimentos ricos em ácido graxo linoléico pode reduzir tal
risco entre os nipo-brasileiros. O padrão alimentar deletério relacionou-se, portanto, à qualidade e quantidade de
gordura, consumida, por exemplo, por meio de carne vermelha e fritura (Freire et al., 2005). A avaliação do padrão
alimentar de parte dessa população revelou que o consumo da carne vermelha – provavelmente maior do que no seu
país de origem – deva ser fator preditivo de SM no ambiente em que vive hoje (Damião et al., 2006).
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Intervenções Nutricionais em Populações e Impacto sobre a
Ocorrência da Síndrome Metabólica e seus Componentes
Os principais objetivos da intervenção na SM são prevenir diabetes e eventos cardiovasculares. A abordagem para a SM deve iniciar com mudanças no estilo de vida (NCEP ATP III, 2002). Cada componente da SM
deve ser precocemente identificado e agressivamente tratado. Freqüentemente, o uso de medicamentos específicos faz-se necessário. As seguintes metas devem ser alcançadas na abordagem dos pacientes com SM: 1) pressão
arterial < 125/75 mmHg; 2) LDL-colesterol < 100 mg/dL; 3) triglicérides < 150 mg/dL e 4) HDL-colesterol >
40 mg/dL para homens ou > 50 mg/dL para mulheres.
Em 1996, o Oslo Diet and Exercise Study comprovou efeitos benéficos no metabolismo glicídico e demais
componentes da SM em subgrupos de indivíduos submetidos a orientação nutricional e de atividade física
(Anderssen et al., 1996).
Mais recentemente, outros estudos mostraram o impacto de mudança de estilo de vida na prevenção do
diabetes mellitus tipo 2. No Finnish Diabetes Prevention Study Group, 522 pacientes portadores de intolerância à
glicose foram divididos em um grupo de intervenção, que recebia orientação nutricional específica e de atividade
física > 30 min/dia, e um grupo controle, para o qual era dada orientação rotineira quanto a dieta e atividade física.
Após seguimento médio de 3,2 anos, os investigadores mostraram que o risco de diabetes pode ser reduzido em 58%
com o programa de intervenção instituído quando comparado ao grupo controle (Tuomilehto et al., 2001).
O Diabetes Prevention Program (DPP, 2002) teve um desenho semelhante, exceto pelo fato de incluir mais
um grupo de intervenção farmacológica com metformina: 1) intervenção com mudança no estilo de vida, como
meta de perda de peso > 7% e exercício de 150 min/semana (n = 1.079); 2) metformina (n = 1.073) e 3) placebo
(n = 1.082). Após três anos de observação, contatou-se redução no risco de desenvolver diabetes no grupo de
intervenção não farmacológica de 58%, ao passo que no grupo que usou metformina esta foi de 31%, quando
comparados ao placebo.
Os estudos mais consistentes, que enfocaram a prevenção de componentes da síndrome por mudanças no
estilo de vida em grandes grupos populacionais, dizem respeito ao diabetes tipo 2. Porém, um estudo canadense
avaliou a eficácia do exercício físico sobre a presença de SM em participantes sedentários do Heritage (Health,
Risk Factors, Exercise Training and Genetics) Family Study. A SM foi definida pelo critério do NCEP e diagnosticada
em 16,9% dos participantes. A intervenção consistiu em exercícios aeróbios supervisionados durante vinte semanas e foi suficiente para reduzir em 30% a prevalência de SM nos 105 pacientes classificados como portadores da
síndrome, independentemente de etnia e sexo (Katzmarzyk et al., 2003). Não se sabe se esse tipo de exercício
físico seria implantável de modo duradouro no plano populacional.
Roberts, Vaziri e Barnard (2002) mostraram efeito de um programa de curto prazo (três semanas) de dieta
com baixo teor de gordura, alto teor de fibras e atividade física de 45 a 60 minutos, três vezes por semana. Tal
intervenção reduziu em 3,7% o peso corporal inicial e foi capaz de melhorar a pressão arterial, o estresse oxidativo,
a disponibilidade de óxido nítrico e o perfil metabólico.
Uma vez que a SM está relacionada a excesso de peso, a perda de peso é uma medida importante na
abordagem de indivíduos com diagnóstico da SM. Os estudos mencionados obtiveram melhora metabólica com
reduções de 3 a 10% do peso inicial. Além disso, a sensibilidade à insulina sofre influência da composição da
dieta. Atualmente, pode-se dizer que há subsídios na literatura para recomendar uma dieta restrita em gorduras
saturadas, ao passo que o consumo de alimentos com alto teor de fibras deve ser estimulado. Quantidades
moderadas de gordura monoinsaturada devem ser permitidas, já que não induzem efeitos metabólicos deletérios.
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Considerações Finais
Considerando a alta prevalência da SM em diversas populações e seu impacto na morbi-mortalidade dos
indivíduos por ela acometidos, é de suma importância o conhecimento dos fatores causais ou de risco para essa
síndrome. Sua gênese é multifatorial, incluindo fatores não modificáveis, como os genéticos, etnia e idade, e
fatores modificáveis, como hábitos alimentares e de atividade física.
Há evidências de que o consumo de gorduras saturadas pode deteriorar as concentrações de glicemia de
jejum e pós-prandial e insulinemia, além de conferir maior risco na progressão de TGD para diabetes. Além
disso, a alta ingestão desse tipo de gordura provoca redução das concentrações de HDL-colesterol e elevação dos
triglicérides, efeitos indesejáveis para o sistema cardiovascular.
A diminuição da ingestão de gordura total pode resultar em aumento da ingestão de carboidrato. É conhecido que a dieta pobre em gorduras totais e rica em carboidratos aumenta as concentrações de HDL-colesterol,
provoca hipertrigliceridemia e hiperglicemia pós-prandial, exacerbando a resposta insulínica e contribuindo,
portanto, para o aumento da prevalência da obesidade e o agravamento de dislipidemia e diabetes. É importante
ressaltar que as conseqüências metabólicas da ingestão de carboidratos dependerão não apenas da sua quantidade,
mas também de sua qualidade, sendo menos deletérios os efeitos decorrentes dos carboidratos complexos.
A ingestão de grãos integrais, fibras de cereais e ácido graxo linoléico seria capaz de reduzir o risco de SM,
ao passo que a de ácido graxo saturado poderia aumentar esse risco. Outros estudos indicam os benefícios da
ingestão de grãos integrais, comparada com a ingestão de grãos refinados, na melhora da sensibilidade à insulina
e conseqüente prevenção de diabetes tipo 2 e DCV.
Vários estudos mostraram a eficácia de programas de intervenção não farmacológica no controle da obesidade e na prevenção de diabetes, morbidades integrantes da SM. Investigações ainda são necessárias para certificar o benefício desses programas de intervenção na prevenção da SM propriamente dita e dos eventos
cardiovasculares.
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