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RESUMO 
 

 

INTRODUÇÃO: Estima-se que 28,9 a 29,6% da população brasileira seja acometida pela 

Síndrome Metabólica (SM), condição ligada à fatores de riscos cardiovasculares considerada uma 

epidemia mundial. Seu diagnóstico envolve critérios relativos à obesidade central, dislipidemia, 

hipertensão e diabetes. Devido a limitações e dificuldades no diagnóstico ao serem utilizados 

indicadores antropométricos convencionais, a comunidade científica sugeriu a circunferência do 

pescoço (CP) como um novo indicador para solucionar tais questões. Entretanto, poucos dados 

dizem respeito à população militar. Portanto, o objetivo deste trabalho foi correlacionar a CP com 

os fatores determinantes da SM em militares do Exército Brasileiro (EB), avaliando-a como um 

possível novo indicador antropométrico. MÉTODOS: Participaram do estudo 214 militares do 

EB, homens, com idade entre 27 e 65 anos. Foram coletados dados da glicemia, triglicerídeos, 

colesterol HDL, circunferência da cintura (CC) e do pescoço, além da pressão arterial sistólica 

(PAS) e diastólica (PAD), sendo a amostra dividida em dois grupos: militares sindrômicos e não 

sindrômicos. Foram realizados testes t de Student e de Mann Whitney para que fossem encontradas 

diferenças entres os grupos, bem como teste de correlação de Pearson e de Spearman para 

associações entre as variáveis. RESULTADOS: Constatou-se que 72 militares (33,65%) 

apresentam SM. Houve diferença significativa quanto à CC, CP, IMC, triglicerídeos, glicemia, 

PAS e PAD, sendo os valores maiores no grupo dos sindrômicos. Para o colesterol HDL, diferença 

estatisticamente significante também foi encontrada, porém com valor menor para o grupo dos 

sindrômicos. Foi encontrada uma associação positiva muito forte entre a CP e a CC, assim como 

positiva e forte quando associada ao IMC. Não foram encontradas associações significativas entre 

CP e Triglicerídeos, entre CP e glicose, CP e colesterol HDL, CP e PAS e CP e PAD. 

CONCLUSÃO: A fácil aplicabilidade e simplicidade na mensuração apontam a CP como um 

indicador antropométrico útil no diagnóstico da SM em militares do EB. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: síndrome metabólica; circunferência do pescoço; militares; Exército Brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: It is estimated that 28.9 to 29.6% of the Brazilian population is affected by 

Metabolic Syndrome (MS), a condition linked to cardiovascular risk factors and considered a 

worldwide epidemic. It diagnosis involves criteria related to central obesity, dyslipidemia, 

hypertension and diabetes. Due to limitations and difficulties in diagnosis when using conventional 

anthropometric indicators, the scientific community suggested neck circumference (NC) as a new 

indicator to solve such questions. However, few data concern the military population. Therefore, 

the objective of this study was to correlate NC with the determinants factors of MS in militaries 

of the Brazilian Army, evaluating it as a possible new anthropometric indicator. METHODS: A 

total of 214 men aged between 27 and 65 years participated in the study. Data on blood glucose, 

triglycerides, HDL cholesterol, waist circumference (WC) and neck circumference were collected, 

as well as systolic and diastolic blood pressure (DBP). The sample was divided into two groups: 

syndromic and non-syndromic military. Student t and Mann Whitney tests were performed to find 

differences between the groups, as well as Pearson and Spearman correlation test for associations 

between the variables. RESULTS: It was found that 72 militaries (33.65%) has MS. There was a 

significant difference in WC, NC, BMI, triglycerides, blood glucose, SBP and DBP, which the 

highest values were found in the syndromic group. For HDL cholesterol, a statistically significant 

difference was also found, but with a lower value for the syndromic group. A very strong positive 

association was found between NC and WC, as well as positive and strong when associated with 

BMI. There were no significant associations between NC and Triglycerides, between NC and 

glucose, NC and HDL cholesterol, NC and SBP and NC and DBP. CONCLUSION: The easy 

applicability and simplicity in the measurement indicates NC as an anthropometric indicator useful 

in the diagnosis of MS in Brazilian militaries. 

 

 

 

 

 

 

Key words: metabolic syndrome; circumference of the neck; military; Brazilian army. 
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INTRODUÇÃO 

 

O acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo, definido como obesidade(1), é 

uma questão preocupante no cenário atual e que atingiu proporções epidêmicas globais(2). A 

adoção de hábitos alimentares pouco saudáveis, aliada à prática insuficiente de atividades físicas 

têm contribuído para essa crescente prevalência de sobrepeso e obesidade(3,4).  

Diversos parâmetros são utilizados para a avaliação da obesidade e do sobrepeso, sendo 

o Índice de Massa Corporal (IMC) o mais utilizado para grandes populações. Este é calculado 

através da relação entre o peso corporal e a estatura do indivíduo, sendo classificado como 

sobrepeso um IMC entre 25 e 29,9 kg/m² e como obesidade um índice maior que 30 kg/m²(5). 

Ilustrando o panorama epidemiológico no Brasil, a Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS), em estudo realizado no ano de 2014, estimou que 52,5 % dos habitantes brasileiros  

apresentavam sobrepeso e 17,9 % obesidade(6). A gravidade desta alta prevalência se revela com 

os problemas adjacentes à condição, pois, segundo a International Diabetes Federation (IDF), a 

obesidade está associada com a resistência à insulina (RI) e com a síndrome metabólica (SM), 

além de contribuir para a hipertensão arterial sistêmica, colesterol sérico elevado, baixo colesterol 

de alta densidade (HDL), hiperglicemia e maior risco de doenças cardiovasculares (DCV)(7,8). 

Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são consideradas a principal causa de 

mortalidade mundial. No ano de 2013, a SVS reconheceu que 72,6 % do total de óbitos registrados 

no País foram causados por DCNT, sendo as DCV a maior causa(6). Estima-se, ainda, que cerca 

de 20 % a 25 % da população adulta mundial seja acometida pela SM, condição na qual o indivíduo 

possui cinco vezes mais chances de desenvolver diabetes mellitus tipo 2, e três vezes mais de sofrer 

acidente vascular cerebral, quando comparado a um indivíduo saudável(9). Acompanhando a 

tendência mundial, estima-se que entre 28,9 e 29,6 % da população brasileira seja acometida pela 

SM, dependendo do critério utilizado para defini-la(10).  

Martinez et al., em pesquisa realizada no ano de 2004 com 804 militares acima de 40 anos 

de idade do Exército Brasileiro (EB), constataram que a prevalência de SM foi de 16 %, sendo 

esta condizente com o cenário do País(11). Na Marinha do Brasil, através de estudo desenvolvido 

por Costa et al., que englobou 1.383 militares, um padrão semelhante foi observado, 17,6%(12). 

Ainda, quando analisados os militares selecionados para comporem os contingentes de missões de 

paz da Organização das Nações Unidas entre 2014 e 2016, aproximadamente 15 % apresentaram 

fatores de risco da SM(13). 

Segundo o NCEP ATP III, a síndrome metabólica é considerada como o acometimento de 

três ou mais dos seguintes critérios: circunferência da cintura superior a 80 cm em mulheres e 90 

cm em homens, taxa de triglicerídeos maior que 150 mg/dL, colesterol HDL  menor que 40 mg/dL 
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em homens ou 50 mg/dL em mulheres, pressão arterial sistêmica maior ou igual a 130/85 mmHg 

e glicose circulante maior ou igual a 100 mg/dL ou faça uso de medicamento(14). 

Embora a obesidade englobe o acúmulo de gordura em todo o corpo, a distribuição 

corporal da gordura é um fator muito importante na predição da enfermidade. A gordura visceral 

(GV), em comparação ao tecido adiposo subcutâneo (TAS) abdominal, tem se mostrado mais 

preocupante, pois representa um órgão metabolicamente ativo fortemente relacionado à 

sensibilidade à insulina(15). 

No intuito de identificar DCNT, nas quais a SM se enquadra, são utilizados indicadores 

antropométricos. Estes são medidas não invasivas, de fácil aplicação e baixo custo, sendo 

acessíveis e muito utilizadas na prática clínica(16), como a circunferência da cintura (CC) e o 

IMC(17). Porém, o Índice de Massa Corporal não leva em consideração a distribuição da gordura. 

Dessa forma, não consegue avaliar o risco dos distúrbios endócrinos e metabólicos do indivíduo 

em muitos casos(16). Além disso, por motivos de diferenças na composição corporal relacionada 

à idade, gênero e etnia, a correlação com a gordura corporal fica dificultada(18).  

Quanto à CC, esta é utilizada para predizer a RI, avaliar fatores de risco das DCV(19) e 

diagnosticar a SM. Entretanto, não consegue distinguir TAS abdominal de GV(20), há falta de 

metodologia padrão para a aferição(21), dificuldade de se encontrar um padrão internacional 

devido à variação étnica e não abrange pontos de corte para riscos cardiovasculares e 

metabólicos(22). Tais fatores, dentre outros, incorrem em limitações na utilização desse método. 

Conforme explicam Schommer et al., tais limitações levaram a comunidade científica a 

buscar novos parâmetros antropométricos que pudessem integrar ou substituir os parâmetros já 

estabelecidos(23). Sugeriu-se, portanto, a medida da circunferência do pescoço (CP) como novo 

parâmetro antropométrico, devido sua fácil aplicabilidade e simplicidade na mensuração, além de 

sua não interferência pela distensão pós-prandial ou pelos movimentos respiratórios(22,24,25). 

Apesar do reconhecido papel da GV no desenvolvimento de complicações 

cardiometabólicas, o TAS da parte superior do corpo, mensurada pela CP, relaciona-se aos riscos 

tanto quanto a GV. Preis et al. afirmam, ainda, que quando elevada, a CP aumenta o acúmulo 

adiposo nas artérias carótidas, favorecendo a surgimento de DCV(25). Foi identificado, ainda, uma 

maior RI, prejudicando a captação e utilização da glicose(26), e forte associação da CP com risco 

aumentado da SM e obesidade, independente de outros fatores de risco metabólico(27). 

Entretanto, apesar das pesquisas realizadas e das populações estudas, poucos dados dizem 

respeito à população militar. Portanto, o objetivo deste trabalho será correlacionar a CP com os 

fatores determinantes da SM em militares do Exército Brasileiro, avaliando-a como um possível 

novo indicador antropométrico. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa(28), no qual 

foram avaliados 214 militares do sexo masculino, integrantes do Exército Brasileiro, com idade 

variando entre 27 e 65 anos. Todos foram voluntários e estavam servindo na cidade do Rio de 

Janeiro – RJ no momento da coleta. Não houve restrições quanto a altura ou massa corporal, 

entretanto, foram considerados como critérios de exclusão: deformidades no pescoço, presença de 

massas cervicais e nódulos na tireoide. 

A coleta de dados foi realizada no Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército 

(IPCFEx), sendo as mensurações antropométricas (massa corporal total, estatura, perimetria da 

cintura e do pescoço) realizadas por avaliadores experientes, e a coleta de sangue por 

farmacêuticos. O militar que integrou a amostra foi avaliado em um único dia, no período da 

manhã, estando em jejum por pelo menos 12 horas. 

A mensuração da massa corporal foi realizada por meio de uma balança digital calibrada e 

validada, da marca EKS®, com precisão de 0,05 kg, estando o participante em pé, descalço e 

trajando apenas sunga de banho. 

Um estadiômetro da marca Sanny®, Personal Caprice, com precisão de 1 mm, foi utilizado 

para mensurar a estatura dos voluntários, que deveriam estar descalços, sem meias, com os 

calcanhares em contato com o aparelho e mantendo a posição ereta, sendo a cabeça ajustada pelo 

plano de Frankfurt. A mensuração se deu em apnéia respiratória quando da expiração do indivíduo, 

com o cursor no ângulo de 90°. 

Para o presente estudo, a CC foi considerada na altura média entre a última costela e a 

crista ilíaca, sendo a medição realizada ao final da expiração, em apneia. Quanto à CP, a região 

considerada foi a da altura da cartilagem cricóidea. A obtenção de ambas medições se deu com o 

uso de uma trena antropométrica inelástica de dois metros de comprimento e precisão de 1 mm, 

da marca Cescorf®, em partes corporais não cobertas por roupa, estando o sujeito em posição ereta 

e com os braços relaxados lateralmente ao corpo.  

Para a aferição da pressão arterial sistólica e diastólica, que se deu pelo uso de um 

esfigmomanômetro calibrado e validado com precisão de 10 mm/Hg, o participante permaneceu 

sentado por um período de cinco minutos em ambiente calmo. Para que o uso do equipamento 

fosse o mais correto possível, o tamanho do manguito foi adequado à circunferência braquial de 

cada voluntário. Ademais, no momento da aferição o sujeito deveria permanecer com o dorso 

recostado na cadeira, pernas descruzadas, pés em contato com o solo e braço na altura do coração, 

conforme orienta a Sociedade Brasileira de Cardiologia(29). 
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Quanto às amostras biológicas da pesquisa, a coleta sanguínea atendeu as recomendações 

da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Médica Laboratorial de 2010(30) 

De forma a classificar as variáveis antropométricas, clínicas ou bioquímicas abordadas pelo 

estudo, foram adotados como parâmetros os referenciais propostos pelo Joint Scientific Statement. 

Desta maneira, consideramos obesidade central uma CC superior a 90 cm; hipertensos os 

indivíduos que apresentarem pressão arterial maior ou igual a 130/85 mmHg quando em repouso 

ou que façam uso de medicamento para controle da hipertensão; taxa de triglicerídeos elevada 

quando maior que 150 mg/dL; taxa de colesterol HDL baixa se menor que 40 mg/dL; e 

hiperglicêmico quando apresentar glicose circulante maior ou igual a 100 mg/dL(14). Os 

indivíduos que apresentaram três ou mais dos critérios citados foram considerados como 

sindrômicos. 

A partir do cálculo: massa corporal (kg) dividida pela altura (m) elevada ao quadrado, 

obteve-se o índice de massa corporal (IMC), sendo este classificado conforme os limites 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde(31) 

Analisaram-se os dados obtidos na pesquisa através do programa BioEstat®, versão 5.0, 

tendo como nível de significância adotado o percentil de 5 % (p < 0,05). Para caracterizar a amostra 

utilizou-se a estatística descritiva, apresentando informações como média e desvio padrão. 

Para que a distribuição das variáveis quanto à normalidade fosse verificada, o teste de 

Kolmogorov-Smirnov foi aplicado. E, de forma a determinar se havia possível diferença 

significante na CP entre sindrômicos e não sindrômicos, foi utilizado o teste t de Student de 

amostras independentes ou o teste U de Mann Whitney, conforme os dados se apresentassem como 

paramétricos ou não paramétricos, respectivamente. 

Para verificar a dependência e consequente intensidade entre as variáveis do estudo, o teste 

de correlação de Pearson foi utilizado 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 (-). 

O presente projeto de pesquisa atendeu o que preconiza a Resolução 169/96 do Conselho 

Nacional de Saúde quanto aos aspectos éticos exigidos para as pesquisas que envolvam seres 

humanos(32) bem como foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Naval 

Marcílio Dias, situado no Rio de Janeiro. 

 

RESULTADOS 

Foram avaliados 214 militares do sexo masculino, integrantes do Exército Brasileiro, com 

idade média de 38,79 ± 7,12 anos, que estavam servindo na Cidade do Rio de Janeiro quando do 
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momento da pesquisa. Destes, 126 (58,88%) apresentaram obesidade central, 45 (21,03%) 

apresentaram taxa de triglicerídeos acima de 150 mg/dL, 108 (50,47%) se mostraram 

hiperglicêmicos, 32 (14,95%) apresentaram colesterol HDL abaixo de 40 mg/dL, 57 (24,64%) 

foram tidos como hipertensos e 72 (33,65%) apresentaram 3 ou mais dos fatores descritos 

anteriormente, sendo considerados como indivíduos sindrômicos. 

A amostra foi dividida em dois grupos, conforme os parâmetros especificados pelo Joint 

Scientific Statement(14): militares sindrômicos (n = 72) e militares não sindrômicos (n = 142). 

Após isto, as diversas variáveis foram comparadas e analisadas. 

Houve diferença significativa quanto à circunferência da cintura, circunferência do 

pescoço, IMC, triglicerídeos, glicemia em jejum, pressão arterial sistólica e diastólica, sendo os 

valores maiores para o grupo dos militares sindrômicos que para os não sindrômicos. Para o 

colesterol HDL, diferença estatisticamente significante também foi encontrada, porém com valor 

menor para o grupo dos sindrômicos. 

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

estão apresentadas na Tabela 1. 

(1) Média ± desvio padrão; (a) teste t de Student; (b) teste de Mann Whitney; (*) p < 0,05. 

 

O teste de correlação linear de Pearson indicou haver uma significativa, positiva e muito 

forte associação entre a circunferência do pescoço e a circunferência da cintura, assim como 

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

e bioquímica. 

Variáveis 

Militares 

Não sindrômicos 

(n = 142) 

          Sindrômicos 

              (n = 72) 

Idade (anos) 37,76 ± 6,46(1) 
 

40,83 ± 7,91(1a*)  

Altura (m) 177,79 ± 6,15(1)  177,41 ± 6,03(1)  

Massa corporal (kg) 83,62 ± 11,43(1)  96,28 ± 11,3(¹a*)  

Índice de massa corporal (kg/m²) 26,43 ± 3,2(1)  30,58 ± 3,21(¹a*)  

Circunferência da cintura (cm) 88,69 ± 8,05(1)  99,91 ± 7,06(¹a*)  

Circunferência do pescoço (cm) 39,3 ± 2,18(1)  41,61 ± 2,31(¹a*)  

Pressão arterial sistólica (mmHg) 11,53 ± 0,9(1)  12,46 ± 0,95(¹a*)  

Pressão arterial diastólica (mmHg) 7,78 ± 0,6(1)  8,40 ± 0,73(¹a*)  

Glicemia em jejum (mg/dL) 96,39 ± 8,16(1)  104,69 ± 7,84(1b*)  

HDL-colesterol (mg/dL) 55,82 ± 16,78(1)  46,09 ± 9,11(1b*)  

Triglicérides (mg/dL) 81,08 ± 35,83(1)  142,69±44,79(1b*)  
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positiva e forte quando associada ao IMC. Entretanto, ao serem analisadas as variáveis não 

aderentes à normalidade, o teste de Spearman não encontrou associações significativas entre CP e 

Triglicerídeos, entre CP e glicose, CP e colesterol HDL, CP e PAS e CP e PAD. 

A correlação entre a circunferência do pescoço e as variáveis da síndrome metabólica estão 

presente na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Correlação entre a circunferência do pescoço (em cm) e as variáveis da síndrome 

metabólica. 

                                             

Variáveis 

Militares 

Não sindrômicos 

(n= 142) 

Sindrômicos 

(n = 72) 

Total 

(n = 219) 

Circunferência da cintura (cm) +0,7663 (1***) +0,4736 (1***) +0,7241 (1***) 

Pressão arterial sistólica (mmHg) +0,0157 (2*) +0,0234 (2*) +0,2135 (2*) 

Pressão arterial diastólica (mmHg) +0,1303 (2*) +0,1277 (2*) +0,2969 (2*) 

Glicemia em jejum (mg/dL) +0,0476 (2*) +0,1707 (2*) +0,2908 (2*) 

HDL-colesterol (mg/dL) -0,1065 (2*) +0,0369 (2*) -0,2127 (2*) 

Triglicérides (mg/dL) +0,1078 (2*) +0,0649 (2*) +0,3000 (2*) 

    (1) Teste de correlação de Pearson; (2) Teste de correlação de Spearman; (*) p > 0,05; (***) p < 0,05. 

 

DISCUSSÃO 

Devido, em parte, à elevada e crescente prevalência da obesidade e da síndrome metabólica 

no Brasil e no mundo, surgiu-se a necessidade de encontrar novos parâmetros antropométricos que 

pudessem integrar ou substituir os já estabelecidos pela comunidade científica(23). Assim, o 

objetivo do presente trabalho foi correlacionar a CP com os fatores determinantes da SM em 

militares do Exército Brasileiro, avaliando-a como um possível novo indicador antropométrico. 

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, conforme indicam Vidigal et al., 

e, já que são uma amostra da população em geral, os militares não estão excluídos desta crescente 

estatística(10).  

Na presente pesquisa a prevalência da SM foi de 33,65%, resultado semelhante ao 

panorama nacional, porém bastante superior aos encontrados em outras pesquisas envolvendo 

militares. Em estudo de Martinez et.al., na qual 804 militares do Exército Brasileiro com mais de 

40 anos foram avaliados, encontrou-se a prevalência de 16%(11)  e na de Costa et.al., que envolveu 



12 
 

1383 militares da Marinha do Brasil, uma prevalência semelhante à anterior foi apresentada, 

17,6%(12). 

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

critérios para sua determinação. Diversos grupos, como o International Diabetes Federation 

(IDF), a American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) e o National Cholesterol 

Education Program – Adult Treatment Panel III (NCEP–ATPIII), dentre outros, adotam os 

mesmos elementos para identificação da síndrome, porém diferentes pontos de corte(14). Esta 

pode ser, justamente, uma das prováveis causas das diferenças encontradas nos estudos, pois ao 

adotarmos os parâmetros estabelecidos pelo Joint Scientific Statement, valores de corte mais 

rígidos foram estabelecidos, afetando diretamente a prevalência da síndrome na população 

abordada. Tal disparidade pode ser identificada entre o presente estudo e o de Martinez et.al. (11) 

ao serem observados os valores de referência da circunferência da cintura, 90cm e 102 cm, 

respectivamente. 

Quanto ao estudo de Costa et al. (12), os valores de referência foram idênticos, porém, para 

caracterização da SM, obrigatoriamente um dos fatores de risco deveria ser a circunferência da 

cintura aumentada. Somando-se a isso, 53,1% da amostra de sua pesquisa possuía até 29 anos, ou 

seja, o perfil etário foi substancialmente diferente, visto que em nossa pesquisa apenas 6 militares 

apresentavam 29 anos ou menos, representando 2,8% da amostra. Ademais, é possivel ainda que 

tais disparidades sejam por conta de pura ocasionalidade da amostra. 

Após análise dos dados da massa corporal e do IMC foram observados valores maiores 

para o grupo sindrômico que para o não sindrômico, em ambas as variáveis, indicando maiores 

graus de obesidade e maior acúmulo de gordura, já que a altura não apresentou diferenças 

significativas entre os grupos. Desta forma, corroboram-se outros resultados encontrados no 

estudo, como os valores mais elevados de pressão arterial sistólica e diastólica, triglicerídeos e 

glicemia em jejum nos militares sindrômicos, além de valores significativamente menores de 

colesterol HDL, pois sabe-se que a obesidade está fortemente associada a diabetes, dislipidemias 

e hipertensão, além de ser amplamente correlacionada com os riscos cardiometabólicos(33). 

Porém, como já mencionado anteriormente, o IMC é uma medida simples de avaliação 

corporal frequentemente utilizada para representar graus de gordura corporal, medindo a 

adiposidade corporal total, mas não sendo capaz de avaliar sua distribuição. (16) Desta maneira, 

para que a distribuição da gordura corporal seja melhor evidenciada, é necessário analisar os 

valores da CC, medida muito utilizada na prática clínica por apresentar forte correlação com o 

tecido adiposo abdominal, tanto subcutâneo como visceral, além de estar associada ao aumento no 

risco de doenças metabólicas.(18) 
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Para a circunferência da cintura, diferença significativa entre os grupos foi encontrada, t 

(212) = -10,02, p < 0,0001, sendo que os sindrômicos (M = 99,91 ± 7,06) apresentaram valores 

maiores que os não sindrômicos (M = 88,69 ± 8,05). Porém, apesar de ser uma medida utilizada 

para avaliar fatores de risco de doenças cardiovasculares e diagnosticar a SM, a CC não consegue 

distinguir o tecido adiposo subcutâneo do visceral, sendo este um órgão metabolicamente ativo 

fortemente relacionado à sensibilidade à insulina(15). Entretanto, Preis et al. afirmam que o TAS 

da parte superior do corpo, mensurada pela CP, relaciona-se aos riscos cardiometabólicos tanto 

quanto a GV, sendo, portanto, um possível novo indicador antropométrico(25). 

Em seu estudo, Yan et al. demonstraram forte associação da CP com o risco aumentado da 

SM e obesidade, independente de outros fatores de risco metabólico(27). Alinhada com sua 

pesquisa, nossos achados corroboram tais resultados, visto que o teste de correlação linear de 

Pearson indicou haver uma significativa, positiva e muito forte associação entre a circunferência 

do pescoço e a circunferência da cintura (r = 0,72, p <0,0001), indicador da obesidade central, 

assim como positiva e forte quando associada ao IMC (r = 0,69, p < 0,0001), indicador de 

obesidade corporal total. 

Ainda, a circunferência do pescoço apresentou diferença estatisticamente significante entre 

os grupos, t (212) = -7,18, p < 0,0001, sendo a circunferência dos sindrômicos (M = 41,61 ± 2,310) 

maior que a dos não sindrômicos (M = 39,3 ± 2,18). Corrobora-se, dessa forma, com Li et al., pois 

os elevados dados de CC e CP dos sindrômicos levam a uma alta predição de complicações 

metabólicas da obesidade (34).  

Assim, a circunferência do pescoço tem se mostrado uma alternativa eficiente no 

diagnóstico da SM, não só devido sua forte correlação com a CC, mas também com sua associação 

com riscos cardiometabólicos, fácil aplicabilidade, simplicidade na mensuração e não interferência 

pela distensão pós-prandial ou pelos movimentos respiratórios(22,24,25). 

Ao serem analisadas as variáveis não aderentes à normalidade, o teste de Spearman não 

encontrou associações significativas entre CP e PAS (p = 0,8039) e CP e PAD (p = 0,8035) em 

ambos os grupos, assemelhando-se aos achados de Stabe(18). Entretanto, as associações entre CP 

e Triglicerídeos (p = 0,8035), entre CP e glicose (p = 0,8035) e CP e colesterol HDL (p = 0,8039) 

ao se mostrarem como não significativas, diferiram do referido estudo possivelmente devido à 

diferença de critérios utilizados. 

 

CONCLUSÃO 

 Os dados apresentados no trabalho demonstram que a circunferência do pescoço está 

fortemente associada ao IMC e à circunferência da cintura, podendo ser útil na determinação da 
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distribuição da gordura corporal e, consequentemente, da gordura visceral e fatores de riscos 

cardiometabólicos. Apesar de não terem sido encontradas associações significativas com os 

demais componentes da síndrome, a fácil aplicabilidade e simplicidade na mensuração, bem como 

não interferência pela distensão pós-prandial ou pelos movimentos respiratórios, apontam a 

circunferência do pescoço como um indicador antropométrico útil no diagnóstico da síndrome 

metabólica em militares do Exército Brasileiro, seja em ambientes clínicos ou de pesquisa. 
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