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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A síndrome metabólica assola a população mundial e é um problema de saúde 

pública. É mais comum na população masculina e sua incidência aumenta proporcinalmente com a 

idade. Está associada à obesidade, pressão arterial elevada, dislipidemia e resistência a insulina. O 

público militar, como um extrato da sociedade, enfrenta a mesma enfermidade. E o tecido adiposo 

armazenado em vários locais do corpo afeta de forma diferenciada a saúde metabólica. O objetivo do 

trabalho foi verificar a correlação entre Tecido Adiposo Visceral e fatores de risco da SM em militares 

do Exército Brasileiro. MÉTODOS: 246 (duzentos e quarenta e seis) militares do Exército Brasileiro (38,2 ± 

7,28 anos, 177,4 ± 6,06 cm, 87,5 ±, 11,94 kg) se submeteram à coleta de dados no Laboratório de 

Biociências da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) e nos Laboratórios de Saúde e 

Qualidade de Vida e de Bioquímica do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército 

(IPCFEx), todos sediados no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro. Os dados foram analisados 

no programa BioEstat®, versão 5.0, tendo como nível de significância adotado o percentil de 5% 

(p<0,05), e neste programa teste de Kolmogorov-smirnov foi aplicado. RESULTADOS: As correlações 

foram significativas positivas entre o TAV e todos os fatores de risco da síndrome metabólica. 

CONCLUSÃO: o acúmulo de TAV acompanha uma piora nos fatores de risco de doença 

cardiovascular, principalmente a síndrome metabólica e pode ser utilizado como um indicador 

antropométrico para o diagnóstico da doença. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The metabolic syndrome plagues the world's population and is a public health problem. It 

is more common in the male population and its incidence increases proportionally to age. It is associated with 

obesity, high blood pressure, dyslipidemia and insulin resistance. The military public, as an extract from society, 

faces the same disease. And the visceral adipose tissue stored in various parts of the body  affects differently the 

metabolic health . The objective of the study was to verify the correlation between Visceral Adipose Tissue and 

risk factors of MS in military of the Brazilian Army. METHODS: 246 (two hundred and forty-six) Brazilian 

Army soldiers (38.2 ± 7.28 years, 177.4 ± 6.06 cm, 87.5 ± 11.94 kg) were submitted to data collection in the 

Laboratory of Biosciences of the School of Physical Education of the Army  and the Laboratories of Health and 

Quality of Life and Biochemistry of the Institute of Research of the Physical Training of the Army, all based in 

the neighborhood of Urca, in the city of Rio de Janeiro. Data were analyzed in the BioEstat® program, version 

5.0, and the 5% percentile (p <0.05) was adopted, and Kolmogorov-smirnov test program was applied in this 

program. RESULTS: The correlations were significant positive between TAV and all risk factors of the 

metabolic syndrome. CONCLUSION: The accumulation of TAV promotes a worsening in the risk factors of 

cardiovascular disease, mainly the metabolic syndrome and can be used as an anthropometric indicator for the 

diagnosis of the disease. 
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INTRODUÇÃO  



 

A Síndrome Metabólica (SM) é hoje um dos maiores desafios para a saúde pública em todo 

mundo(1). É entendida como a ocorrência de um conjunto de fatores de risco presentes em pessoas 

com elevado acúmulo de tecido adiposo(2). Esta síndrome tem sido associada a manifestações clínicas 

de doenças cardiovasculares e Diabetes tipo 2(3). 

A SM é mais prevalente em homens e indivíduos com idade mais avançada(4)(5) e está 

associada com vários fatores modificáveis tais como níveis de atividade física(5), aptidão 

cardiorrespiratória(6) e força muscular(7).  

Lopes(8), em um estudo de revisão, verificou que a ocorrência da SM no Brasil é maior na 

população acima dos 30 anos, com seus índices aumentando conforme a idade. Vidigal et al.(9), em 

uma revisão sistemática mais recente, identificaram a prevalência de SM na população adulta 

brasileira variando entre 28.9 e 29.6%, de acordo com o critério utilizado para definí-la. 

Pesquisas realizadas com militares brasileiros(10)(11) demonstraram que esta tendência 

também é valida para esta população. Em um estudo envolvendo 804 militares do Exército Brasileiro 

(EB) com mais de 40 anos, Martinez et al.(10) verificaram que a prevalência da SM foi de 16%. Costa 

et al.(11) em um estudo com 1383 militares da Marinha do Brasil com idade superior a 30 anos, 

encontraram índices de prevalência da SM semelhantes ao estudo anterior.  

Apesar do crescente número de estudos a respeito da SM, não existe um consenso dos critérios 

para a determinação com precisão da mesma. Grupos como International Diabetes Federation (IDF), 

American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), National Cholesterol Education 

Program-Adult Treatment Panel III (NCEP–ATPIII), OMS e European Group for the Study of Insulin 

Resistance (EGIR) mostraram suas observações concordando apenas com os elementos que 

determinariam a SM como a dislipidemia, hipertensão, resistência à insulina e obesidade(12)(13).  

No ano de 2009 representantes da IDF e da American Heart Association e o National Heart, 

Lung and Blood Institute (AHA-IHLBI) se reuniram para tentar padronizar os critérios de diagnóstico 

da SM estabelecidos até aquele ano. Como resultado, surgiu uma nova definição de SM chamada Joint 

Scientific Statement (JSS)(14). Segundo este consenso, será considerado sindrômico o indivíduo que 

apresentar 3 ou mais alterações nos cinco fatores de risco, a saber:  circunferência da cintura (CC) > 

90cm a homens e > 80cm para mulheres; pressão arterial sistólica (PAS) > 130 mmHG ou pressão 

arterial diastólica (PAD) > 85 mm Hg ou faz uso de medicamento; glicemia (GLI) Jejum > 100 mg/dL 

ou faz uso de medicamento; triglicerídeos (TRIG > 150 mg/dL ou faz uso de medicamento; colesterol 

HDL (HDL-C) < 40 mg/dL para homens e <50 mg/dL para mulheres ou faz uso de medicamento(14). 

Com aumento da prevalência da SM e da obesidade no mundo, cresce de importância manter o 

controle da massa de gordura corporal, pois um elevado percentual de gordura em relação à massa 

corporal total pode causar o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

principalmente as doenças cardiovasculares(15). 

A forma como o tecido adiposo está distribuído no organismo está diretamente relacionada 

com o surgimento de doenças crônico-degenerativas. O acúmulo de gordura visceral (GV) é o fator 



etiológico mais relevante para o desenvolvimento de tais doenças(16).O excesso de acúmulo de tecido 

adiposo intra-abdominal faz parte de um fenótipo incluindo expansão do tecido adiposo subcutâneo e 

armazenamento de triglicerídeos ectópicos estreitamente relacionados aos fatores de risco 

cardiometabólicos agrupados(17).  

Diversos estudos sugerem que o tecido adiposo armazenado em vários locais do corpo afete 

de forma diferenciada a saúde metabólica(18). Assim, a literatura apresenta um risco adverso de 

transtorno metabólico com adiposidade visceral(19). Em um estudo recente, Rodriguez et al. 

observaram uma clara associação entre gordura visceral e os parâmetros que definem a SM(20). 

Apesar das inúmeras pesquisas a respeito do TAV, poucas englobam a população militar, 

portanto o objetivo deste trabalho foi verificar a correlação entre Tecido Adiposo Visceral e fatores de 

risco da SM em militares do Exército Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAIS E MÉTODO 

 

Amostra 

A amostra foi selecionada com os seguintes cirtérios de inclusão: militares da ativa, do 

Exército Brasileiro, voluntários, residentes na cidade do Rio de Janeiro. Participaram do estudo 246 

militares do sexo masculino, com idade média de 38,2 ± 7,28 anos, altura média de 177,4 ± 6,06 cm e 

massa corporal média de 87,5 ±, 11,94 kg.  

 Como critérios de inclusão foram selecionados militares da ativa, do sexo masculino, com 

idades entre 30 e 60 anos. 

 Como critérios de exclusão não foram selecionados militares que não fossem voluntários para 

participação na pesquisa, nem aqueles que sofriam de alguma enfermidade que pudesse alterar o 

alterar os resultados dos exames bioquímicos realizados. 

 

Ética da Pesquisa 

 O presente trabalho de conclusão de curso está de acordo com a Resolução 169/96 do Conselho 

Nacional de Saúde(21) que trata dos aspectos éticos nas pesquisas que envolvam seres humanos. O 

trabalho está aprovado pelo  Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Naval Marcílio Dias, sob o nr 

CAAE nr 79083517.3.0000.5256.  

Os indivíduos participaram da pesquisa de forma voluntária, somente após a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A pesquisa não envolveu risco para os indivíduos, uma vez que os procedimentos para a coleta 

de dados foram realizados através de procedimentos não invasivos e testes bioquímicos laboratoriais, 

os quais não diferem em nada dos testes laboratoriais já realizado pelos mesmos. 

 

Procedimentos 

 Os procedimentos relativos à coleta de dados foram realizados no Laboratório de Biociências 

da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) e nos Laboratórios de Saúde e Qualidade de Vida 

e de Bioquímica do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército (IPCFEx), todos sediados 

no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro. 

 Inicialmente foram verificadas as medidas antropométricas (massa corporal (MC), estatura e 

circunferência da cintura (CC)) e as pressões arteriais sistólica e diastólica. Os militares foram 

orientados a não realizar atividades físicas de alta intensidade no dia anterior a coleta. Posteriormente 

foi feita a coleta de sangue pelos farmacêuticos do IPCFEx, no período da manhã, com os indivíduos 

em jejum de 12 horas, para a verificação da HDL-C, dos TRIG e da GLI e insulina. 

 

 

 

 



Instrumentos 

 Para a mensuração da estatura foi utilizado um estadiômetro metálico, de marca Sanny®, 

Personal Caprice, com precisão de 1mm. Os indivíduos ficaram em posição ortostática, descalços, 

mantendo contato com o estadiômetro com o calcanhar e com a cabeça ajustada pelo plano de 

Frankfurt. As medidas foram realizadas com o avaliado em apneia respiratória, com o cursor no 

ângulo de 90
o
. 

 A coleta da MC foi realizada com o auxílio de uma balança digital marca EKS®, com precisão 

de 50 gramas. A medida foi realizada com o avaliado em posição ortostática, descalço e vestindo 

somente sunga de banho. 

 A coleta da CC foi realizada segundo as técnicas descritas por Fernandes Filho(22), com o 

auxílio de uma trena antropométrica 2M, marca Sanny®, modelo: SN 4010. 

 Ainda, para avaliar a composição corporal dos indivíduos e avaliar o percentual de gordura 

visceral, os mesmos realizaram uma avaliação de composição corporal por Dupla Emissão de Raios-X 

(DEXA), que é a técnica considerada padrão-ouro.  

 As pressões arteriais sistólica e diastólica de repouso foram mensuradas de acordo com o que 

prescreve a VII Diretriz para Uso da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, publicado pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia(23). 

 A coleta de sangue para a realização dos exames bioquímicos foi realizada respeitando as 

recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Médica Laboratorial de 2010(24) e a 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC N
o
 306/2004 – ANVISA para o gerenciamento e descarte de 

amostras(29).
 

 Neste estudo foram adotados, para diagnosticar a prevalência de SM, os parâmetros do Joint 

Scientific Statement(14). 

 Segundo este consenso, foi considerado sindrômico o indivíduo que apresentou 3 ou mais 

alterações nos cinco fatores de risco abaixo discriminados. 

 - CC > 90cm; 

 - PAS > 130 mmHG ou PAD > 85 mm Hg ou faz uso de medicamento; 

 - GLI Jejum > 100 mg/dL ou faz uso de medicamento; 

 - TRIG  > 150 mg/dL ou faz uso de medicamento; e 

 - HDL-C < 40 mg/Dl ou faz uso de medicamento. 

 

Procedimentos de Análise de Dados 

Os dados obtidos foram tabelados e, para que a distribuição das variáveis quanto à normalidade 

fosse verificada, o teste de Kolmogorov-smirnov foi aplicado, pois o tamanho amostral foi superior a 

50. Os dados foram analisados no programa BioEstat®, versão 5.0, tendo como nível de significância 

adotado o percentil de 5% (p<0,05).  



A análise descritiva dos dados forneceu os valores máximos e mínimos de cada variável. Além 

disso, foram apresentadas como medidas de tendência central a média, para dados paramétricos, e a 

mediana, para dados não paramétricos. Como medida de dispersão foi utilizado o desvio padrão. 

 Para verificar se o TAV acompanha os fatores de risco da SM e consequente intensidade entre 

as variáveis do estudo, foi utilizado o teste de correlação de Pearson para os dados aderentes à 

normalidade e o teste de correlação de Spearman para os dados não aderentes. A intensidade da 

associação foi classificada como muito fraca (0,01 < r < 0,09), fraca (0,10< r < 0,29), moderada (0,30< 

r < 0,49), forte (0,50 < r < 0,69) e muito forte (0,70< r <0,99), podendo ser positiva (+) ou negativa (-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Inicialmente foi verificada a prevalência da SM na amostra, conforme os parâmetros 

especificados pelo Joint Scientific Statement(14) Desta forma 82 militares foram diagnosticados como 

sindrômicos, representando 33,3% do total da amostra. A amostra foi dividida em dois grupos: 

militares sindrômicos (n = 82) e militares não sindrômicos (n = 164). Após isto, as diversas variáveis 

foram comparadas e analisadas. 

Houve diferença significativa entre os grupos quanto à massa corporal, circunferência da 

cintura, triglicerídeos, colesterol HDL, glicemia em jejum, pressão arterial sistólica e diastólica, IMG e 

TAV, sendo os maiores valores encontrados no grupo dos militares sindrômicos, a exceção do 

colesterol HDL, no qual os menores valores correspondem ao grupo dos sindrômicos. 

As características dos militares segundo idade, antropometria, pressão arterial e bioquímica 

estão apresentadas na Tabela 1. 

 

e bioquímica.  

Variáveis 
Não sindrômicos  

(n = 164) 

Sindrômicos 

(n = 82) 

Idade (anos) 38,36 ± 6,52 41,69± 8,18
(*)

 

Altura (m) 177,41 ± 6,40 177,39 ± 5,93 

Massa corporal (kg) 83,62 ± 11,43 94,29 ± 11,23
(***)

 

Índice de massa gorda (kg/m²) 6,83 ± 2,28 9,28 ± 2,51
(***)

 

Tecido Adiposo Visceral (kg) 0,792 ± 0,515 1,519 ± 0,682
(***)

 

Circunferência da cintura (cm) 84,17 ± 10,82 98,87 ± 7,22
(***)

 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 11,49 ± 0,86 12,77 ± 0,91
(***)

 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 7,72 ± 0,57 8,73 ± 0,69
(***)

 

Glicemia em jejum (mg/dL) 96,41 ± 8,24 104,58 ± 7,79
(***)

 

HDL-colesterol (mg/dL) 55,15 ± 16,05 47,76 ± 9,63
(***)

 

Triglicérides (mg/dL) 83,38 ± 37,59 130,16 ± 48,55
(***)

 

 
(*)

 0,05> p > 0,0001; 
(***)

 p<0,0001. 

 

Foram observadas associações significativas entre o TAV e todos os fatores de risco da 

síndrome metabólica. A correlação entre o TAV e as variáveis da síndrome metabólica estão presente 

na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Caracterização dos militares segundo idade, antropometria, pressão arterial 



Tabela 2 – Correlação entre a o Tecido Adiposo Visceral e as variáveis da síndrome metabólica. 

Variáveis 

Não 

sindrômicos 

(n= 164) 

Sindrômicos 

(n = 82) 

Total 

(n = 246) 

Circunferência da cintura (cm) +0,8901 
(1***)

 +0,9021 
(1***)

 +0,9002
(1***)

 

Pressão arterial sistólica (mmHg) +0,8201 
(2*)

 +0,8200 
(2*)

 +0,8211
 (2*)

 

Pressão arterial diastólica (mmHg) +0,7320 
(2*)

 +0,7563 
(2*)

 +0,7453 
(2*)

 

Glicemia em jejum (mg/dL) +0,7033 
(2*)

 +0,7561 
(2*)

 +0,7502 
(2*)

 

HDL-colesterol (mg/dL) -0,7093 
(2*)

 -0,7672
 (2*)

 -0,7127
 (2*)

 

Triglicérides (mg/dL) +0,7892
(2*)

 +0,8321 
(2*)

 +0,7922 
(2*)

 

 (1)
Teste de correlação de Pearson; 

(2)
Teste de correlação de Spearman; 

(*)
p > 0,05; 

(***)
p < 0,05. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSSÃO 

 

A prevalência da síndrome metabólica vem crescendo no Brasil e no mundo. Junto a ela cresce 

também a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. Diante disso a comunidade científica 

vem buscando novos parâmetros antropométricos que possam integrar ou substituir os já 

estabelecidos. Assim o objetivo do presente estudo foi verificar a correlação entre Tecido Adiposo 

Visceral e fatores de risco da SM em militares do Exército Brasileiro. 

 A prevalência da síndrome metabólica na população adulta brasileira tem variado entre 28,9 e 

29,6%, de acordo com o critério utilizado para defini-la(9). A população militar, por ser um estrato da 

população em geral não está excluída desta estatística, porém como afirmam Cranston et. al.(25) a 

prevalência da mesma tende a ser menor nesta população. Diversos fatores influenciam para uma 

menor prevalência da SM em militares. Parece que a rotina militar, o treinamento militar e as 

atividades físicas obrigatórias são os principais responsáveis por tal fato. Porém, contrariando os 

autores anteriormente citados, em nosso trabalho, a prevalência da SM foi de 33,3%, número superior 

ao da população brasileira em geral e muito superior ao encontrado em outras pesquisas envolvendo 

militares brasileiros.  Um estudo de Martinez et.al., no qual 804 militares do Exército Brasileiro com 

mais de 40 anos foram avaliados, encontrou a prevalência de 16%(10). Números semelhantes, de 

17,6%, foram encontrados por Costa et.al., em um estudo que envolveu 1383 militares da Marinha do 

Brasil (11). 

Apesar do crescente número de estudos sobre a SM, ainda não existe um consenso a nível 

nacional, tampouco a nível mundial acerca dos pontos de corte dos critérios para sua determinação 

(14). Acreditamos que esta pode ser uma das prováveis causas das diferenças entre nossos resultados e 

os encontrados nos outros estudos, pois adotamos os parâmetros estabelecidos pelo Joint Scientific 

Statement, os quais apresentam valores de corte mais rígidos, fato que afeta diretamente a prevalência 

da síndrome na população abordada. Isto pode ser verificado entre nossos resultados e o estudo de 

Martinez et.al.(10) no qual o valor de referência da circunferência da cintura utilizado foi de 102 cm. 

Possivelmente se os autores utilizassem 90 cm, como em nosso estudo, a prevalência da SM seria 

maior. 

Em relação ao estudo de Costa et al.(11) os valores de referência foram idênticos, porém, para 

diagnóstico da SM, os autores utilizaram a circunferência da cintura aumentada como um fator 

obrigatório.  Outro fator que deve ser observado é que neste estudo, 53,1% da amostra possuía até 29 

anos, já em nossa pesquisa todos os indivíduos possuíam mais de 30 anos no momento da coleta. 

Sabe-se que a prevalência da SM aumenta com a idade, é de se esperar que uma amostra com idade 

mais avançada apresente uma maior prevalêndcia(4)(5). 

Em nosso trabalho, a quantidade de tecido adiposo visceral encontrada no grupo dos 

sindrômicos foi muito superior à encontrada no grupo dos não sindrômicos, um pouco mais que o 

dobro. Sabe-se que o acúmulo TAV é mais prejudicial, do ponto de vista metabólico, que o tecido 

adiposo subcutâneo (26). O acúmulo de TAV pode causar alterações disfuncionais no tecido adiposo, 



como alterações no metabolismo de ácidos graxos livres(27). A obesidade visceral resulta em 

hipoadiponectinemia e aumento do fator de necrose de adipocinas, que por sua vez resultam em 

resistência à insulina.(28) O TAV secreta mais moléculas pró-inflamatórias que o tecido adiposo 

subcutâneo(29) e também induz ao aumento de ácidos graxos e da lipólise, o que leva resistência à 

insulina(30)(31).  Nossos achados parecem corroborar com tais informações, uma vez que o grupo de 

sindrômicos possui os piores valores para os parâmetros de risco da SM. 

Tanto o  tecido adiposo visceral como o tecido adiposo subcutâneo (TAS) secretam várias 

moléculas pró inflamatórias que podem resultar em resistência à insulina. Mas uma recente pesquisa 

indicou que TAV é uma gordura ectópica, que se origina do excesso de gordura, além da capacidade 

de o tecido adiposo subcutâneo armazenar energia extra. Nesta teoria, quando o TAS atinge seu limite 

para armazenar energia extra, esse excesso de gordura se acumulará em locais não desejados, como 

TAV.(32) 

A obesidade causa resistência à insulina em um nível pós-superior. Isto provoca hiper-

insulinemia compensadora, com sobre-estímulo nas células beta do pâncreas, podendo provocar até 

mesmo falência destas e também insensibilidade dos receptores periféricos. Uma consequência 

possível seria a diabetes, advinda da diminuição da tolerância à glicose. A falta de células utilizando 

glicose faz aumentar a liberação de ácidos graxos do tecido adiposo, o que estimula a gliconeogênese 

hepática, dificultando ainda mais a homeostase da glicose sanguínea.(33) 

Os resultados do presente estudo parecem mostrar uma possível associação entre os fatores de 

risco da SM e o TAV em militares do Exército Brasileiro. Encontramos uma muito forte correlação 

entre os fatores de entre o TAV, demonstrando que o acúmulo do mesmo parece realmente ter um 

maior efeito deletério na saúde dos indivíduos. Nossos achados corroboram com pesquisas anteriores 

que também encontraram tal associação. Rodriguez et al.(26) em um estudo com mulheres entre 45 e 

60 anos também encontrou forte correlação entre o TAV e os fatores de risco da SM. Cabe ressaltar 

que mesmo em mulheres, que fisiologicamente possuem a distribuição da gordura corporal diferente 

dos homens, o acúmulo de TAV foi prejudicial para os fatores de disco de doença cardiovascular. 

Outro ponto a se ressaltar é que neste estudo a mensuração do TAV foi realizado por meio de 

bioimpedância, técnica que muitas vezes não reflete com exatidão a distribuição da gordura corporal 

(34).  

Outro estudo(35) envolvendo homens e mulheres com mais de 40 anos encontrou resultados 

parecidos com os nossos, ou seja, forte correlação entre TAV e parâmetros de diagnóstico da SM. 

Assim como no estudo de Rodriguez et al. o TAV foi mensurado através de bioimpedância, e mesmo 

assim, ou autores afirmam que a mensuração do TAV é um eficiente parâmetro para predizer a 

ocorrência da SM sem a necessidade de realizar os exames bioquímicos necessários para o diagnóstico 

da mesma. 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados sugerem que o acúmulo de TAV pode promover uma piora nos fatores de 

risco de doença cardiovascular, mais especificamente nos fatores de diagnóstico da síndrome 

metabólica. Isto foi evidenciado através da forte associação entre o TAV e os fatores de risco da SM. 

Desta forma, o TAV mensurado através do DEXA, pode ser usado como um indicador antropométrico 

para o diagnóstico da SM. 

Novas pesquisas devem ser realizadas com amostras maiores e com características distintas 

para verificar se tal associação se mantém. Ainda sugere-se pesquisas em que a mensuração do TAV 

seja realizada através de técnicas mais simples e baratas, para que o diagnóstico da SM seja realizado 

de forma mais operacional e econômica. 
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ANEXO A 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DECEx – CCFEx / FSJ 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido 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. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título do Projeto: Correlação entre o Índice de Massa Gorda e o Tecido Adiposo Visceral com os 

fatores de risco de Síndrome Metabólica em militares do Exército Brasileiro. 
 

Pesquisador Responsável: 

1° Ten Jonatas BENITES Rodrigues 

Tel: 51 996229715       E-mail: jonatasbenites@hotmail.com 

 

JUSTIFICATIVA:  A Síndrome Metabólica é hoje um dos maiores desafios para a saúde pública em 

todo o mundo, sendo entendida como a ocorrência de um conjunto de fatores de risco presentes em 

pessoas com elevado acúmulo de tecido adiposo. Esta síndrome tem sido associada a manifestações 

clínicas de doenças cardiovasculares e Diabetes tipo 2, e, no intuito de identifica-la, são necessárias 

coletas de amostras sanguíneas e mensuração da circunferência da cintura. No entanto, a medida de tal 

circunferência possui limitações e está sujeita a muitas influências. Neste sentido, a comunidade 

científica tem buscado novos indicadores para a síndrome metabólica que sejam menos influenciáveis 

e que possuam reduzida limitação. Desta forma, a finalidade deste trabalho é verificar a correlação 

entre Índice de Massa Gorda (IMG) e Tecido Adiposo Visceral (TAV) em militares com fatores de 

risco da Síndrome Metabólica (SM). 

OBJETIVO: Correlacionar o TAV com fatores de risco da SM em militares do Exército Brasileiro. 

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: A realização da presente pesquisa foi autorizada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Naval Marcílio Dias. A participação na pesquisa é de caráter 

voluntário e, portanto, o senhor não é obrigado a fornecer as informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pelos pesquisadores. A participação na pesquisa será iniciada somente com a 

assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Todas as atividades serão realizadas nas 

dependências do Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) e marcadas com antecedência. 

O senhor será submetido às seguintes avaliações: 

1 - Avaliação antropométrica por meio da massa corporal, estatura e medidas de perímetro da 

cintura. A avaliação será realizada no laboratório de Biociências da Escola de Educação Física do 

Exército.  

2 - Avaliação da composição corporal por meio da densitometria por dupla emissão de raios-x 

(DEXA), com fins de quantificar a gordura visceral acumulada. 

3 -  Avaliação hemodinâmica através da medição das pressões arteriais sistólica e diastólica 

de repouso.  

4 - Avaliação bioquímica para verificar os níveis de glicemia de jejum, HDL-C e 

triglicerídeos. A coleta sanguínea será realizada nas dependências do Instituto de Pesquisa da 

Capacitação Física do Exército.  

 

DESCONFORTOS E POSSÍVEIS RISCOS ASSOCIADOS À PESQUISA: Ao participar desta 

pesquisa o senhor estará sujeito a alguns riscos e desconfortos durante a coleta de dados. Para que a 

avaliação antropométrica seja a mais fidedigna possível, o indivíduo deverá realiza-la trajando apenas 



sunga de banho. Caso o senhor venha a se sentir desconfortável com tal situação, pode solicitar à 

equipe de pesquisa um jaleco descartável no momento da aferição da massa corporal. Para os demais 

procedimentos o indivíduo poderá estar vestido com camisa e calção esportivo. 

Os riscos associados à coleta sanguínea podem incluir mínima dor local, hematoma gerado pela agulha 

na coleta sanguínea e sensação de fraqueza. Em caso de maiores complicações haverá uma equipe 

médica de prontidão. A coleta sanguínea será realizada respeitando estritamente as recomendações de 

coleta da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (2010) e a resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC Nº 306/2004 - ANVISA para gerenciamento e descarte das amostras. Serão 

utilizados somente materiais descartáveis e estéreis para a coleta sanguínea. 

 

BENEFÍCIOS DA PESQUISA: O senhor está colaborando com a definição de melhores estratégias 

para o combate da Síndrome Metabólica na Força Terrestre. Será oferecido a todos os participantes um 

hemograma completo, um laudo da avaliação corporal e, caso o senhor seja identificado como 

portador da síndrome, será orientado a procurar atendimento médico especializado para o tratamento 

da mesma. Ainda, para estes, será ofertado um programa de orientação para a prática de atividades 

físicas e um programa de reeducação alimentar, a ser conduzido pelos militares da Escola de Educação 

Física do Exército, sem nenhum custo. Cabe ressaltar que estes programas não fazem parte do presente 

estudo, e são ofertados apenas como forma de tratamento não medicamentoso da Síndrome 

Metabólica.  

 

ESCLARECIMENTOS E DIREITOS: É reservado o direito de retirada do consentimento a 

qualquer momento. Nesse caso o senhor não será penalizado de forma alguma. Os dados serão 

mantidos em sigilo. O participante poderá recorrer ao COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO 

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (Rua Cesar Zama, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro - RJ 

185, Tel 21 25995452) sobre questões éticas sempre que necessário. Todas as despesas com materiais 

de consumo para a pesquisa são de responsabilidade do pesquisador. Caso o senhor necessite, poderá 

ser providenciado transporte de sua residência para o CCFEx. Será servido um lanche após a 

realização das coletas, sob responsabilidade do pesquisador. 

 

CONFIDENCIALIDADE E AVALIAÇÃO DOS REGISTROS: Sua identidade e de todos os 

voluntários serão mantidas em total sigilo por tempo indeterminado. Os resultados dos procedimentos 

executados na pesquisa serão analisados e alocados em tabelas, figuras e gráficos e divulgados em 

palestras, conferências, periódicos científicos ou outra forma de divulgação que propicie o repasse dos 

conhecimentos para a sociedade e para as autoridades normativas em saúde nacionais e internacionais, 

de acordo com as normas/leis legais regulatórias de proteção nacional ou internacional. 

 

Em caso de dúvida você deve procurar o 1° Ten Jonatas BENITES Rodrigues (responsável 

pela orientação deste estudo), telefone (51) 996229715. 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMAÇÃO 

 

Eu,______________________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nr _______________________, expedida pelo Órgão_________________, por me 

considerar devidamente informado e esclarecido sobre o conteúdo deste termos e da pesquisa a ser 

desenvolvida, livremente expresso meu consentimento para a inclusão, como sujeito da pesquisa, 

Declaro, também, que recebi uma cópia deste documento por mim assinado. 

 

___________________________ __/__/2018                     _____________________ __/__/2018 

    JONATAS BENITES RODRIGUES                                        Nome/Assinatura Testemunha 

              Pesquisador responsável 

 

 

___________________________ __/__/2018           

          Nome / Assinatura do voluntário 

 

 

 

Dúvidas e esclarecimentos: 



 

JONATAS BENITES RODRIGUES – 1° Ten 

Escola de Educação Física do Exército 

Av João Luiz Alvez, S/Nr. Urca, Rio de Janeiro-RJ 

21 25862235  21 979274746 

jonatasbenites@hotmail.com.br 

 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS  

Rua Cesar Zama, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro - RJ 185. Tel 21 25995452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DECEx – CCFEx / FSJ 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TRABALHO CIENTÍFICO 

 

 

Título do trabalho científico: 
 

―Correlação entre o tecido adiposo visceral e os fatores de risco da síndrome metabólica em militares 

do Exército Brasileiro‖. 

 

 

Nome completo do autor: 

 

  JONATAS BENITES RODRIGUES 

 

1. Este trabalho, nos termos da legislação que resguarda os direitos autorais, é considerado de 

minha propriedade. 

2. Autorizo a Escola de Educação Física do Exército a utilizar meu trabalho para uso específico no 

aperfeiçoamento e evolução da Força Terrestre, bem como a divulgá-lo por meio de publicação em 

revista técnica do Exército ou outro veículo de comunicação. 

3. A Escola de Educação Física do Exército poderá fornecer cópia do trabalho mediante 

ressarcimento das despesas de postagem e reprodução. Caso seja de natureza sigilosa, a cópia 

somente deverá ser fornecida se o pedido for encaminhado por meio de organização militar, 

fazendo-se necessária a anotação do destino no Livro de Registro existente na Biblioteca. 

4. É permitida a transcrição parcial de trechos do trabalho para comentários e citações, desde que 
sejam transcritos os dados bibliográficos dos mesmos, de acordo com a legislação sobre direitos 

autorais. 

5. A divulgação do trabalho, em outros meios não pertencentes ao Exército, somente poderá ser 
feita com a autorização do autor ou da direção de ensino da Escola de Educação Física do Exército. 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2018.  

 

   

JONATAS BENITES RODRIGUES – 1º Ten Cav 

 

 

 

 

 

 

 
MAURO SANTOS TEIXEIRA – Cel 

Cmt e Dir Ens da EsEFEx 



ANEXO C 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DECEx – CCFEx / FSJ 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Escola de Educação 

Física do Exército a disponibilizar através do site www.esefex.ensino.eb.br/, sem ressarcimento dos 

direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direito Autoral), 

o texto integral da obra abaixo citada, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de 

divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 

1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Título do TCC: 
 

―Correlação entre o tecido adiposo visceral e os fatores de risco da síndrome metabólica em militares 

do Exército Brasileiro‖. 

 

Nome completo do autor: 

 

   JONATAS BENITES RODRIGUES 

 

Idt: 0220554745 CPF: 017.211.340-77 email: jonatasbenites@hotmail.com ___ 

 

Autorizo disponibilizar e-mail na Base de Dados de Trabalhos de Conclusão de Curso da 

Biblioteca Digital de Trabalhos Científicos: (X) SIM ( ) NÃO 

 

Orientador: 

 

  Laércio Camilo Rodrigues 

 

Idt:013054684-9                      CPF:081771577-01                     email:laerciocr@yahoo.com.br________          

 

 

 

Membro da banca: 

 

 

http://www.esefex.ensino.eb.br/
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Membro da banca: 

 

 

 

Membro da banca: 
 

 

 

 

 

Data de apresentação:  /  /  Titulação:    

 

Área de conhecimento:    

 

Palavras-chave (até seis):  -     

 

  -  -  -    

 

 

2. Agência de fomento (se for o caso): 

 

 

 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2018.  

 
 

JONATAS BENITES RODRIGUES  – 1º Ten Cav 

 

 
 
 
 

MAURO SANTOS TEIXEIRA – Cel 

Cmt e Dir Ens da EsEFEx 
 

 


