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INTRODUÇÃO: A síndrome metabólica está 

presente já na faixa etária pediátrica. 

Entretanto, a maior parte dos estudos 

epidemiológicos para avaliar sua prevalência 

são realizados em serviços públicos ou 

universitários. O objetivo do presente estudo 

foi verificar a prevalência de síndrome 

metabólica em pacientes atendidos em uma 

clínica que atende exclusivamente crianças e 

adolescente de forma privada. 

METODOLOGIA: Local do estudo: Clínica 

Nutre localizada em Ribeirão Preto, SP, Brasil, 

onde desde o ano de 1998, os dados 

referentes às crianças portadoras de 

sobrepeso e obesidade são colhidos e 

registrados de forma padronizada e anônima, 

em planilha informatizada. Critérios de 

inclusão: crianças e adolescentes com idades 

entre 6 e 16 anos com índice de massa 

corporal maior que 2 escores z atendidos entre 

1998 e 2013. Critérios de exclusão: dados 

incompletos na planilha e TSH maior que 5 

mU/L. Foram obtidos dados pessoais, 

antropométricos e laboratoriais por ocasião do 

“caso novo”: Idade, gênero, peso, estatura, 

glicemia, HDL, triglicerídeos, pressão arterial 

sistólica, pressão arterial diastólica e 



circunferência abdominal. O critério utilizado 

foi aquele definido pelo IDF, sendo que, para 

crianças entre 6 e 10 anos, o IDF estabelece 

apenas que, quando a circunferência 

abdominal é elevada, a criança não recebe o 

diagnóstico mas deve ser considerada como 

de risco. Entre 10 e 16 anos, são levados em 

conta os demais critérios, sendo considerado o 

diagnóstico quando se observa circunferência 

abdominal aumentada e pelo menos mais dois 

indicadores alterados. RESULTADOS: entre 

as crianças com idade de 6 a 10 anos, houve 

89,2% com circunferência abdominal elevada, 

o que, de acordo com o IDF, deve ser 

considerado critério de risco para síndrome 

metabólica. Na faixa etária entre 10 e 16 anos, 

a prevalência foi de 19,6%. CONCLUSÕES: A 

prevalência de síndrome metabólica é elevada, 

mesmo utilizando-se o critério do IDF que não 

leva em conta indicadores de resistência 

insulínica.REFERÊNCIAS: 1. IBGE. 

Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009 

- Análise do consumo alimentar pessoal no 

Brasil. In: rendimento Cdte, editor. Rio de 

Janeiro: IBGE; 2011. p. 150. 



2. Han JC, Lawlor DA, Kimm SY. 
Childhood obesity. Lancet. [Research Support, 
N.I.H., Extramural 
Research Support, N.I.H., Intramural 
Research Support, Non-U.S. Gov't 
Review]. 2010 May 15;375(9727):1737-48. 
3. Biro FM, Wien M. Childhood obesity and 
adult morbidities. The American Journal of 
Clinical Nutrition. [Research Support, N.I.H., 
Extramural 
Review]. 2010 May;91(5):1499S-505S. 
4. Motulsky H. Grahpad. 5.0 ed. La Jolla: 
Graphpad Software Inc; 2011. 
5. Souto RQ, Lucena B, Cavalcanti AL, 
França ISX. Aspectos éticos na pesquisa com 
dados secundários: uma revisão sistemática. 
Revista Espaço para a Saúde. 2011;13(1):9. 
 

 
 


