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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome Metabólica (SM) é uma condição multifatorial, geralmente rela-

cionada à obesidade central e resistência à insulina. A literatura aponta que a composição corpo-

ral, mais especificamente a massa gorda (MG) e a massa muscular (MM), exerce maior influên-

cia na saúde cardiometabólica. Neste sentido a relação MM/MG vem ganhando notoriedade. 

OBJETIVO: correlacionar os fatores de diagnóstico da SM com a razão MG/MM. MÉTODOS: 

participaram do estudo 271 militares do Exército Brasileiro (36,76 ± 7,29 anos, 1,77 ± 0,06 m, 

85,64 ± 13,92 kg). Foram coletadas as medidas para diagnóstico da SM, a saber, circunferência 

da cintura (CC), pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), glicemia de jejum (GLI), 

níveis séricos de triglicerídeos (TRIG) e de colesterol HDL (HDL). A avaliação da composição 

corporal foi realizada através da técnica de absorciometria por dupla emissão de raios-x (DXA). 

O teste de correlação de Spearman foi utilizado para avaliar a correlação entre a razão MG/MM 
e os fatores de diagnóstico da SM. Os dados foram analisados no programa SPSS, tendo como 

nível de significância adotado o percentil de 5% (p<0,05). RESULTADOS: Analisando a amos-

tra total, foi encontrada uma correlação muito forte e positiva com a CC (rho=0,812). Foram 

encontradas correlações positivas com TRIG (rho=0,337), GLIC (rho=0,250), PAS (rho 0,177) e 

PAD (rho=0,186). Foi encontrada correlação negativa com HDL (rho=-0,252). CONCLUSÃO: 

A razão MG/MM mostrou-se correlacionada com os fatores de diagnóstico da SM, podendo ser 

utilizada como um indicador antropométrico útil no diagnóstico da mesma em militares do Exér-

cito Brasileiro. 

 

Palavras-Chave: Síndrome Metabólica, Razão MG/MM, composição corporal.
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ROSSA, Cesar Augusto. Correlation between factors risk of metabolic syndrome and body 

composition measures. Course Conclusion Paper (BS in Physical Education). Physical Education 

College of the Brazilian Army. Rio de Janeiro - RJ, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Metabolic Syndrome (MS) is a multifactorial condition, usually related to 

central obesity and insulin resistance. The literature indicate that body composition, more 

specifically fat mass (FM) and muscle mass (MM), exerts a greater influence on cardiometa-

bolic health. In this sense the FM / MM relationship has been gaining notoriety. OBJECTIVE: 

To correlate the diagnostic factors of MS with the FM / MM ratio. METHODS: 271 Brazilian 

Army soldiers (36.76 ± 7.29 years, 1.77 ± 0.06 m, 85.64 ± 13.92 kg) participated in the study. 

Measurements for the diagnosis of MS were collected, namely waist circumference (WC), 

systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP), fasting glucose (GLI), serum triglyceride 

(TRIG) and cholesterol. Body composition was assessed by the x-ray absorptiometry (DXA) 

technique. Spearman correlation test was used to evaluate the correlation between MG / MM 

ratio and the diagnostic factors of MS. The data were analyzed using the SPSS program, and the 

significance level adopted was the 5% percentile (p <0.05). RESULTS: A very strong and 

positive correlation was found with WC (rho=0.812). Positive correlations were found with 

TRIG (rho=0.337), GLIC (rho=0.250), SBP (rho=0.177) and DBP (rho=0.186). A negative 

correlation was found with HDL (rho=-0.252). CONCLUSION: The MG / MM ratio was 

correlated with the diagnostic factors of MS and can be used as a useful anthropometric indicator 

in the diagnosis of MS in Brazilian Army military. 

 

Key Words: Metabolic Syndrome, FM/MM ratio, body composition. 
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INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença multifatorial(1), caracterizada por um estado de metabolismo 

lipídico desregulado, em que ocorre o aumento da síntese de ácidos graxos livres e a diminuição 

de sua oxidação, levando ao acúmulo intracelular de lipídios e lipoproteínas(2). Pode-se afirmar 

que aspectos sociais, biológicos e comportamentais, como sedentarismo e padrões alimentares de 

má qualidade, influenciam no excesso de gordura no corpo, causando predisposição para 

doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo: diabetes, doenças cardiovasculares e 

câncer(3–7). Considerando que o excesso de gordura corporal desempenha um papel 

protagonista no diagnóstico da Síndrome Metabólica (SM)(2,3), cresce a relevância da 

manutenção da gordura corporal como forma de cuidado com a saúde, através da prática regular 

de atividade física e uma dieta saudável. 

 A SM, mesmo que ainda não possua causa bem definida(7), é motivo de crescente 

preocupação em todo o mundo. Tendo em vista que os portadores da síndrome (também 

chamados sindrômicos) possuem achados clínicos e laboratoriais que são fortes preditores de 

agravos à saúde(8). Particularmente à saúde cardiovascular, tendo duas vezes e meia mais 

chances de sofrer algum evento cardiovascular fatal(9). 

 Embora não haja consenso quanto aos valores de corte para o diagnóstico da SM, existe 

uma concordância na literatura sobre os fatores de diagnóstico, os quais são: obesidade central, 

hipertensão arterial, hiperglicemia, hipercolesterolemia e alto nível de triglicerídeos no 

sangue(10). 

 Segundo Vidigal et al. a prevalência de SM na população adulta brasileira varia entre 

28.9 e 29.6%, de acordo com o critério utilizado para defini-la(11). Estudos mais específicos 

com militares, afirmam que essa população possui números de incidência da SM similarmente 

preocupantes. Um trabalho envolvendo militares brasileiros selecionados para comporem os 

contingentes de missão de paz da Organização das Nações Unidas, mostrou que, em média, 

15,0% foram diagnosticados como sindrômicos durante a primeira avaliação, entre os anos de 

2014 e 2016(12). Em um estudo anterior, envolvendo militares da Marinha do Brasil, Costa et al., 

verificaram que a prevalência da SM foi de 17,6%(13). 

 Devido a grande prevalência de SM e obesidade, diversos métodos foram propostos para 

a avaliação do estado nutricional e composição corporal dos indivíduos(14), tais como: prega 

cutânea(15), análise de bioimpedância (BIA)(16), ultrassonografia(17) e Índice de Massa 

Corporal (IMC). Este último é amplamente utilizado em estudos envolvendo grandes populações, 

por se tratar de um meio simples e barato. O IMC é expresso pela razão entre a massa corporal 

total em Kg e altura do indivíduo em m²(18). Porém este método possui limitações(19,20), pois 

não leva em conta a composição corporal, mais especificamente a quantidade de Massa Gorda 
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(MG) e Massa Muscular (MM)(21). A análise da composição corporal de forma mais fracionada 

é necessárias uma vez que tanto o excesso de MG quanto a reduzida MM podem ser 

considerados como fator de risco para o desenvolvimento de complicações metabólicas e de 

saúde(22). Os valores de Índice de Massa Gorda (IMG) e Índice de Massa Muscular (IMM) 

expressos pela massa do indivíduo (gorda ou muscular) em Kg pela altura em m² e a razão 

MG/MM apresentam-se como importantes valores na análise da saúde metabólica de um 

indivíduo(23). 

 Além disso, Segundo Lang et al, os valores de IMG, IMM e a razão MG/MM não 

encontraram uma aplicabilidade geral, provavelmente porque os valores de corte apropriados não 

haviam sido propostos. Sugerindo como sendo 0,31 o valor de corte de MG/MM para 

complicações de saúde metabólica em homens(23). 

 O objetivo desse trabalho será correlacionar os fatores de risco da síndrome metabólica 

com a razão MG/MM proposta por Lang et al (2015)(23) em militares homens do Exército 

Brasileiro (EB), avaliando como possível indicador antropométrico para diagnóstico da SM. 
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MÉTODO 

A presente pesquisa trata-se de um estudo descritivo e transversal exploratório, de caráter 

quantitativo(24). O presente projeto de pesquisa está de acordo com a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde(25) que trata dos aspectos éticos nas pesquisas que envolvam seres 

humanos. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Naval 

Marcílio Dias sob o número 79083517.3.0000.5256. 

 

Amostra 

A amostra será selecionada intencionalmente dentre o contingente de militares da ativa do 

Exército Brasileiro, residentes na cidade do Rio de Janeiro, com idades entre 21 e 65 anos. Como 

critérios de inclusão forão selecionados somente militares do sexo masculino, voluntários e aptos 

fisicamente. Como critérios de exclusão, não forão selecionados militares com restrição para a 

prática de exercícios físicos. Os indivíduos participaram da pesquisa de forma voluntária, 

somente após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Instrumentação e Procedimentos 

 Os procedimentos relativos à coleta de dados forão realizados 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 militares forão 

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

 Inicialmente forão verificadas as pressões arteriais sistólica e diastólica e as medidas 

antropométricas de massa corporal (MC), estatura e circunferência da cintura. 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 dos níveis de high density lipoprotein (HDL-

C), triglicerídeos, glicemia e insulina. 

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

Personal Caprice, com precisão de um mm. 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 serão realizadas com o avaliado em apneia respiratória, com o 

cursor no ângulo de 90o. 

 A coleta da MC será realiza com o auxílio de uma balança digital marca EKS, com 

precisão de 50 gramas. A medida será realizada com o avaliado em posição ortostática, descalço 

e vestindo somente sunga de banho. 
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 A medida da circunferência da cintura (CC) será coletada utilizando as técnicas descritas 

por Fernandes Filho(26), com o auxílio de uma trena antropométrica 2M, marca Sanny®, modelo: 

SN 4010. 

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

de gordura visceral, os mesmos realizarão uma avaliação de composição corporal no aparelho de 

densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA), que é técnica considerada padrão-ouro. 

Com os resultados dessa avaliação, será calculado a razão MG/MM. 

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

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

publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia(27). 

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

as recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Médica Laboratorial de 2010 e a 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC No 306/2004 – ANVISA para o gerenciamento e 

descarte de amostras(28). 

 Neste estudo, para dividir os militares em Sindrômicos e Não Sindrômicos, serão 

adotados, os parâmetros do Joint Scientific Statement(10). Segundo este consenso, será 

considerado sindrômico o indivíduo que apresentar três 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. 

Depois dos exames de coleta de sangue, medição da circunferência da cintura, medição 

da estatura, pressão arterial e estatura, os militares da amostra serão divididos em dois grupos: 

sindrômicos e não sindrômicos. 

 

 

Análise Estatística 

Estatística Descritiva 

 Para caracterização da amostra, será feita análise estatística descritiva, com cálculo da 

média, mediana, valores máximo e mínimo e desvio padrão para as variáveis categóricas, como 

por exemplo, idade, altura, percentual de gordura, etc. 

Estatística Inferencial 
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 Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, para verificar a normalidade da amostra, 

tendo em vista que a mesma será composta por mais de 50 indivíduos. Como a amostra 

apresentou distribuição não aderente a normalidade, foi utilizado o teste de Spearman para 

verificar o valor da correlação entre a MG/MM e os fatores de diagnóstico da SM. 
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RESULTADOS 

Participaram do estudo 271 militares do Exército Brasileiro, do sexo masculino, 

fisicamente ativos, com idade variando entre 21 e 65 anos. A prevalência da SM foi de 19%, com 

exceção da idade e da estatura, houve diferença significativa entre os valores do grupo 

sindrômico ao grupo não sindrômico.  As principais diferenças das populações estudadas estão 

apresentadas na tabela 1.  

Tabela 1. Principais características da amostra de acordo com os grupos 

Variáveis 
Total 

N = 271 

Não Sindrômicos 

N = 219 

Sindrômicos 

N = 52 
P-valora 

Idade (anos) 36,76 (32,40) 35 (32,40) 35 (32,75;40) 0,368 

Estatura (m) 1,77 ± 0,06 1,76 ± 0,06 1,77 ± 0,06 0,641 

Massa Corporal (kg) 84 (76,95) 81,9 (75,1;90,7) 95,5 (86,104) <0,001 

CC (cm) 90,50 (84,96) 87,8 (82,65;94,5) 97 (92,75;103) <0,001 

TRIG (mg/dL) 82 (61,109) 77 (58,99) 109 (86;180,5) <0,001 

GLIC (mg/dL) 95 (88,5;102) 93 (87,100) 102 (98,5;106) <0,001 

HDL-C (mg/dL) 50 (43,58) 52 (45,60) 42,5 (37,51) <0,001 

PAS (mmHg) 12 (11,13) 12 (11,12) 13 (12,13) <0,001 

PAD (mmHg) 8 (7,8) 8 (7,8) 9 (8,9) <0,001 

IMC (kg/m²) 27 (24,29) 26,1 (24,3;28,65) 29,5 (27,75;33) <0,001 

MG  22 (16,5;28) 20,7 (15,35;25,9) 27 (23,34) <0,001 

MM 59 (55,64) 58,6 (54,9;62,8) 61,5 (58,68) <0,001 

MG/MM 0,38 (0,28;0,45) 0,36 (0,27;0,44) 0,43 (0,365;0,5475) <0,001 

a Teste t para a variável paramétrica e teste U de Mann Whitney para as variáveis não 

paramétricas. 

As correlações entre a razão MG/MM e os fatores componentes da SM são apresentadas 

na Tabela 2. A razão MG/MM apresentou forte e positiva correlação com CC. Apresentou corre-

lação positiva moderada com TRIG. Apresentou ainda, correlação positiva baixa com GLIC, PAS 

e PAD. Apresentou também correlação negativa baixa com HDL. Os gráficos das correlações 

entre a razão MG/MM e os componentes da SM são mostrados na figura 1. Para interpretação da 

força das correlações, foi usada a interpretação dada por Callegari-Jaques, na qual: correlação 
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muito forte rho≥ 0,90; correlação forte 0,60 ≤ rho< 0,90; correlação moderada 0,30 ≤ rho< 0,60 

e correlação fraca  rho< 0,30. 

 

  

  

  
 

Figura1. Correlação entre a razão MG/MM e os fatores de risco da síndrome metabólica 
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Tabela 2. Correlações entre razão MG/MM 

Variável Rho P-valor 

CC (cm) + 0,812 <0,01 

TRIG (mg/dL) + 0,337 <0,01 

GLIC (mg/dL) + 0,250 <0,01 

HDL-C (mg/dL) - 0,252 <0,01 

PAS (mmHg) + 0,177 <0,01 

PAD (mmHg) + 0,186 <0,01 
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DISCUSSÃO 

A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um conjunto 

de fatores de risco cardiovasculares, usualmente relacionados à deposição central de gordura e à 

resistência à insulina. O portador da SM possui 1,5 mais chances de mortalidade em geral, 2,5 

mais chances de morte por doença cardiovascular e cinco vezes mais chances de desenvolver 

Diabetes Mellitus II(29). Com isso, pesquisadores do mundo vem buscando novos parâmetros 

antropométricos que possam integrar os já existentes, auxiliando a identificação dos indivíduos 

com risco de desenvolver a síndrome. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi verificar a 

correlação entre a relação MG/MM com os fatores de diagnóstico da síndrome metabólica em 

militares do Exército Brasileiro. 

Em nosso trabalho, a prevalência da SM foi de 19%. Estes valores são inferiores aos 

encontrados em estudos realizados na população brasileira em geral. Em uma revisão sistemática 

de 2013, Vidigal et al apontam que a prevalência da SM na população brasileira adulta era de 

29,6%(11). Entretanto, determinar com exatidão a prevalência da SM em grandes populações é 

muito difícil devido aos diferentes critérios utilizados para o diagnóstico da mesma. Outro fator 

que dificulta a comparação são as diferenças de idades, etnias e características das populações 

estudadas, revelando grandes diferenças nos desenhos metodológicos dos estudos e, dificultando 

a comparação nos indivíduos brasileiros. Por nosso trabalho se tratar de uma população militar, é 

de se esperar que a prevalência da SM seja menor do que a encontrada na população em geral, 

visto que os militares do EB são obrigados a realizar treinamento físico regular, no mínimo 3 

vezes na semana(30). Segundo o American Colege Sports Medicine (ACSM) a prática do 

treinamento físico atua como um fator protetor para a saúde metabólica(31), sendo está uma 

possível explicação para que os valores de prevalência na população militar sejam menores que a 

população geral brasileira. 

 Entretanto, nossos valores são superiores aos encontrados em estudos prévios que 

investigaram a prevalência da SM na população militar. Costa et al. analisaram a SM em 1383 

militares da Marinha Brasileira, com idade variando entre 18 a 62 anos, e encontraram uma 

prevalência de 17,6%(13). Os pesquisadores utilizaram os critérios da International Diabetes 

Federation, que se diferencia da NCEP-ATP III por haver a obrigatoriedade da presença da 

obesidade central como fator de diagnóstico. Esse fato causa uma pequena diferença do nosso 

trabalho, uma vez que foi o fator que mais ocorreu no diagnóstico da SM. Possivelmente se 

Costa et al. utilizassem os mesmos critérios para diagnostico, a prevalência seria maior, uma vez 

que não haveria a obrigatoriedade da ocorrência do fator CC. Recentemente, um estudo que 

utilizou os mesmos critérios para diagnostico da SM, envolvendo 2719 militares do EB, com 

idades de 27,77±(8.59) encontrou uma prevalência de 12,21%(32). Cabe ressaltar que a amostra 
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era mais jovem do que a utilizada em nosso estudo, sendo esta uma possível explicação para a 

diferença encontrada, tendo em vista que a prevalência da SM aumenta com a idade(29).  

Em nosso trabalho, encontramos correlações significativas entre a razão MG/MM e todos 

os fatores de diagnóstico da SM. A maior correlação encontrada foi com a CC, fato já esperado, 

uma vez que a obesidade abdominal é o componente principal da SM(29). Nossos achados estão 

de acordo com o reportado na literatura. Lang et al em um estudo realizado com 616 paciente 

com idades 56 ± (10) encontrou valores semelhantes ao nosso(23). 

No trabalho acima citado os pesquisadores verificaram que a razão MG/MM exerce 

maior influência na saúde metabólica do que as quantidades totais de MM e MG. Os 

pesquisadores sugerem que valor da razão MG/MM pode ter valor mais prático para a avaliação 

clínica da saúde metabólica de um indivíduo, uma vez que um déficit de MM sem excesso de 

MG pode estar relacionado a complicações clinicas que o IMC não observa(23). A utilização da 

razão MG/MM complementa o conceito clássico de IMC de uma maneira mais qualitativa e 

estende a análise de seu impacto nos resultados de saúde para todas as categorias do IMC, não 

somente as categorias de sobrepeso e obesidade, mas também as de baixo peso e normal(23). Em 

outro trabalho realizado por Lang et al. foi comparado os valores da razão MG/MM com as 

categorias de IMC em homens e mulheres. Não só as categorias de sobrepeso (25≤IMC<29.9) e 

obesidade (IMC ≥30) encontraram valores de MG/MM altos, respectivamente 0,4±0,1 e 0,6±0,2, 

mas também a categoria de pessoas abaixo do peso (IMC≤18), com MG/MM de 0,4±0,1. 

Enquanto que as pessoas com IMC normal (18≤IMC<24.9) a razão MG/MM encontrada foi de 

0,3±0,1(18). Demonstrando a capacidade da razão MG/MM em analisar a saúde metabólica de 

um indivíduo de um modo mais completo(18,23). 

Os pesquisadores sugerem o valor de corte da razão MG/MM de 0,31 para o 

desenvolvimento de complicações metabólicas em homens(23). Estes valores não são validos 

para a população estudada no presente estudo. O valor encontrado nos indivíduos sindrômicos 

foi de 0,43 (0,36 a 0,54) e nos indivíduos não sindrômicos foi 0,36 (0,27 a 0,44). Porém, as 

divergências podem ser parcialmente explicadas pelas características da amostra. Primeiramente 

por se tratar de uma população mais velha que a do nosso estudo, variando de 56,8±10,4; 

segundo por se tratar de uma população com diversas origens étnicas como africanos, asiáticos e 

europeus(23); e por último, o fato do exercício físico praticado por militares atuar como fator 

protetivo para a saúde metabólica. Outro estudo analisando a população chinesa, Xu et al. 

analisou 4553 chineses, com idades 49,1±13,4, utilizando os critérios da IDF para diagnóstico da 

SM, propôs como valor de corte para a razão MG/MM 0,34(33). O risco de SM em homens com 

razão MG/MM acima de 0,34 foi 6,9 vezes superior ao grupo com razão MG/MM abaixo de 0,34. 

Demonstrando que a razão MG/MM pode ser utilizada como um indicador da saúde metabólica. 
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Cabe salientar que neste estudo a composição corporal foi determinada através da BIA, sendo 

esta também uma possível explicação para a diferença encontrada com nosso estudo além das já 

citadas anteriormente. Outro estudo relevante foi realizado por Chen et al, com 66829 chineses 

de ambos os sexos analisados por BIA, mesmo que não tenha trabalhado com valores de 

MG/MM, os dividiu em quartis, apontando que os valores mais altos de MG/MM apresentaram 

maior presença de SM, segundo o critério estabelecido pela NCEP-ATP III(34). Os indivíduos 

desse grupo foram significativamente associados com pressão arterial elevada, obesidade central, 

hiperglicemia, hipertrigliceridemia e valores de HDL mais baixos, corroborando com nossos 

estudos. Indicando a possibilidade de que a razão MG/MM possa ter a capacidade potencial de 

prever os riscos incidentes de complicações metabólicas e cardiovasculares. 

Ao estudar 472 jovens colombianos, Velez et al, propõem o valor de corte da razão 

MG/MM para a saúde metabólica, ainda menor que o anterior (0,225)(35). Em seu trabalho 

encontrou a prevalência de 13% de sindrômicos na população com valores abaixo de 0,225 e 

59% acima desse valor de corte, utilizando os critérios da IDF para determinação da SM, 

demonstrando a utilidade pratica deste indicador para o diagnosticar a SM. Provavelmente esse 

valor da razão MG/MM mais baixo do que o proposto por Lang et al pode ser justificado por se 

tratar de uma população mais jovem, com idades entre 20,6±2,2(23). 

O valor de corte da razão MG/MM pode ser um parâmetro prático para o estudo de 

distúrbios metabólicos, e não apenas para estimar o estado nutricional. É interessante a utilização 

da composição corporal, através desses valores, não só na parte da avaliação inicial de um 

programa de treinamento, mas também durante todo um acompanhamento periódico visando a 

melhora desses índices, resultando na melhora metabólica do organismo(20). 

Apesar das grandes divergências dos valores de corte da razão MG/MM, as pesquisas 

apontam que a diminuição da massa magra relativa ou absoluta em relação a massa gorda 

representa um alto risco, estando associado à SM. Sendo a razão um parâmetro útil no 

diagnóstico da mesma(36). 

O presente estudo apresenta algumas limitações. Por se tratar de uma população militar 

os resultados não podem ser generalizados, e outros fatores como etnia, idade e sexo devem ser 

levados em consideração em estudos que visam generalizar os valores de MG/MM. Outro ponto 

a se levar em consideração é que o alto custo e baixa acessibilidade de exames utilizando o 

DEXA, criam a necessidade de mais estudos sobre precisão e confiabilidade de técnicas 

alternativas na medição dos componentes da composição corporal. Por fim, o estudo teve um 

desenho transversal, ou seja, todas as variáveis foram coletadas somente uma vez, de modo que 

não podemos estabelecer causalidade, somente associação entre as variáveis.  
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CONCLUSÃO 

 Concluímos com esse trabalho que a razão MG/MM está associada com todos os fatores 

de diagnóstico da SM, mais especificamente a CC. Isto foi evidenciado através da forte 

associação entre MG/MM e CC, e associações também significativas com PAD, PAS, HDL, 

TRIG e GLIC. Sugerimos esse parâmetro como indicador para avaliação da saúde metabólica, 

uma vez que o aumento da massa muscular com a diminuição da massa gorda, e consequente 

redução do valor da razão MG/MM, servem como fatores protetores de riscos cardiometabólicos. 

 Como sugestão para próximas pesquisas seria interessante a realização de mais estudos 

envolvendo os militares, para que seja definido um valor de MG/MM específico à essa 

população. Outra sugestão seria um estudo voltado para o segmento feminino, uma vez que com 

a inserção do segmento feminino na linha de ensino militar bélico, vem aumento a presença de 

mulheres no efetivo do EB. 
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

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 DOS FATORES DE RISCO DA SÍNDROME 

METABÓLICA COM MEDIDAS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL. 

Pesquisador Responsável: 

1º Ten CESAR AUGUSTO Rossa 

Tel: (42) 99988-5883       E-mail: cesar_rossa@hotmail.com 

 

O objetivo desse trabalho será correlacionar os fatores de risco da síndrome metabólica 

com a razão MG/MM proposta por Lang et al (2015) em militares homens do Exército Brasileiro, 

avaliando como possível indicador antropométrico para diagnóstico da SM. 

A presente pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Naval 

Marcílio Dias. Localizado na Rua Cezar Zama, nº185, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro-RJ, 

telefone (21) 25995599, e-mail cep@hnmd.mar.mil.br. 

Serão realizadas as seguintes avaliações: 

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

perímetro do tronco, quadril, cintura e membros. A avaliação será realizada no laboratório de 

Biociências da Escola de Educação Física do Exército. Ainda, para melhor avaliar a composição 
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corporal, será realizada a densitometria por dupla emissão de raios-x (DEXA), técnica 

considerada padrão-ouro para avaliação da composição corporal. 

2 -  Avaliação hemodinâmica através da medição das pressões arteriais de repouso. 

3 - 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. Os riscos associados à avaliação podem incluir mínima dor local 

e hematoma gerado pela agulha na coleta sanguínea. 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. 

A participação do senhor na pesquisa é voluntária e, portanto, o senhor não é obrigado a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelos pesquisadores. 

É reservado o direito de retirada do consentimento a qualquer momento. Nesse caso 

você não será penalizado de forma alguma. Os dados serão mantidos em sigilo. O participante 

poderá recorrer a COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP. SEPN 510 

NORTE, BLOCO A, 3º Andar. Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde. CEP: 

70750-521 - Brasília-DF e pelo telefone+55(61) 3315-5878 / 3315-5879 sobre questões éticas 

sempre que necessário. 

Os esclarecimentos e a apresentação do conteúdo da pesquisa para os voluntários serão 

feitos em uma sala ou laboratório do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército - 

IPCFEx. 

As despesas com materiais de consumo para a pesquisa são de responsabilidade do 

pesquisador. 

Em caso de dúvida você deve procurar o 1º Ten CESAR AUGUSTO Rossa (responsável 

pela orientação deste estudo), telefone (42) 999885883, e-mail cesar_rossa@hotmail.com, 

Escola de Educação Física do Exército, Av João Luiz Alvez, S/Nr. Urca, Rio de Janeiro-RJ ou 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Naval Marcílio Dias, 

localizado na Rua Cezar Zama, nº185, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro-RJ, telefone (21) 

25995599, e-mail cep@hnmd.mar.mil.br . 
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMAÇÃO 

 

Eu,___________________________________________________________, portador da 

carteira de identidade nº________________________, expedida pelo órgão__________ 

concordo em participar desse estudo como voluntário. Fui devidamente informado e esclarecido 

pelo pesquisador, ficando claros os propósitos do estudo, seus desconfortos e riscos, as garantias 

de sigilo e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 

de despesas. Concordo em participar voluntariamente desse estudo e posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento sem penalidades. 

Rio de Janeiro, ___ de __________ de __________. 

 

 

________________________________________ 

Nome / Assinatura do voluntário 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

voluntário para participação neste estudo. 

 

 

________________________________________ 

1º Ten Cesar Augusto Rossa 

Pesquisador responsável 

 


