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SOARES, Thômas Jéffrey Rosa. Correlação do índice de massa gorda com os fatores de risco da 
Síndrome Metabólica. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física). Escola 
de Educação Física do Exército. Rio de Janeiro – RJ, 2019. 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Síndrome Metabólica é caracterizada por um conjunto de fatores de risco 
para doenças cardiovasculares, usualmente relacionados à obesidade central e à resistência à 
insulina. A literatura aponta que a composição corporal exerce maior influência na saúde 
cardiometabólica do que a massa corporal em si. Neste sentido, o índice de massa gorda vem 
sendo proposto como um novo índice para medir a gordura corporal. OBJETIVO: Verificar a 
correlação do índice de massa gorda com os fatores de diagnóstico da síndrome metabólica. 
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 síndrome 
metabólica, a saber, circunferência da cintura, pressão arterial sistólica e diastólica, glicemia de 
jejum, níveis séricos de triglicerídeos e de colesterol HDL. A avaliação da composição corporal 
foi realizada através da técnica de absorciometria por dupla emissão de raios-x. Foi empregado o 
teste de correlação de Spearman para verificar o grau de associação entre o índice de massa 
gorda e os fatores de diagnóstico da síndrome metabólica. RESULTADOS: Foi encontrada uma 
correlação muito forte e positiva com a circunferência da cintura (rho= 0,85). Foram encontradas 
correlações positivas com triglicerídeos (rho= 0,33), glicemia de jejum (rho= 0,22), pressão 
arterial sistólica (rho= 0,22) e diastólica (rho= 0,14). Foi encontrada correlação negativa com o 
colesterol HDL (rho= -0,27). CONCLUSÃO: O índice de massa gorda mostrou-se 
correlacionado com os fatores de diagnóstico da síndrome metabólica, podendo ser utilizado 
como um indicador antropométrico útil no diagnóstico da mesma em militares do Exército 
Brasileiro. 

Palavras-chave: Síndrome Metabólica; Índice de Massa Gorda; Doenças cardiovasculares; 
Adiposidade corporal. 



SOARES, Thomas Jéffrey Rosa. Correlation of fat mass indexes with risk factors of Metabolic 
Syndrome. Course Conclusion Paper (Graduation in Physical Education). Army School of 
Physical Education. Rio de Janeiro - RJ, 2019. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Metabolic syndrome is characterized by a set of risk factors for 
cardiovascular diseases usually related to central obesity and insulin resistance. The literature 
indicates that body composition has a greater influence on cardiometabolic health than body 
mass itself. In this sense the fat mass index has been proposed as a new index to measure body 
fat. OBJECTIVE: To verify the correlation of fat mass index with the diagnostic factors of MS. 
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 metabolic syndrome were collected, 
namely waist circumference, systolic and diastolic blood pressure, fasting glucose, serum 
triglyceride and HDL cholesterol. Body composition was assessed by the x-ray absorptiometry 
technique. Spearman's correlation test was used to verify the degree of association between the 
fat mass index and the diagnostic factors of metabolic syndrome. RESULTS: A very strong and 
positive correlation was found with waist circumference (rho = 0.85). Positive correlations were 
found with triglyceride (rho = 0.33), fasting glucose (rho = 0.22), systolic (rho = 0.22) and 
diastolic blood pressure (rho = 0.14). Negative correlation was found with HDL cholesterol (rho 
= -0.27). CONCLUSION: The fat mass index was correlated with the diagnostic factors of 
metabolic syndrome and can be used as a useful anthropometric indicator in the diagnosis of 
metabolic syndrome in Brazilian Army military. 

Key words: Metabolic Syndrome; Fat Mass Index; Cardiovascular diseases; Body adiposity. 



INTRODUÇÃO 

A partir do século XX, a industrialização, a urbanização, o desenvolvimento econômico e 

tecnológico acarretaram mudanças na alimentação e no estilo de vida. Essas modificações 

aumentaram drasticamente a obesidade no mundo (1), tornando-a um problema de saúde pública 

significante (2) e bem documentado (3). Segundo a World Health Organization (WHO), os 

índices de obesidade dobraram nas últimas três décadas e, pelo menos, um terço dos adultos com 

mais de 20 anos tem excesso de peso ou obesidade (4). De forma alarmante, quase metade dos 

casos de Diabetes Mellitus II e um quarto das doenças cardíacas são atribuídas ao excesso de 

peso ou a obesidade (5). 

Segundo a WHO, a obesidade é definida pelo acúmulo excessivo de gordura corporal 

(GC) ao ponto de provocar prejuízos à saúde do indivíduo (6). Uma forma de classificar a 

obesidade é utilizando o Índice de Massa Corporal (IMC), expresso através da relação entre a 

massa corporal (MC) total, em quilos (kg), e a estatura, em metros (m). O IMC é um método 

padrão aceito usado por pesquisadores e profissionais que lidam com a saúde pública em todo o 

mundo (7), sendo amplamente utilizado para verificar o estado nutricional de grandes 

populações (4, 8). Entretanto, este índice apresenta deficiências, principalmente por não levar em 

consideração a composição corporal, não distinguindo massa magra de massa gorda. Conhecer 

as proporções destes tecidos é de vital importância, uma vez que o excesso de peso corporal 

pode ser causado pelo excesso de tecido adiposo ou pela hipertrofia muscular (9). 

Alberti et al. relatam que a obesidade tem sido associada à doenças metabólicas e 

cardiovasculares, incluindo a Síndrome Metabólica (SM) (10), que é um distúrbio complexo 

caracterizado por um conjunto de fatores de risco cardiovasculares, habitualmente relacionados a 

deposição central de gordura e a resistência à insulina (11). O estudo, de ponto de vista 

epidemiológico da SM, permite identificar indivíduos com condições patológicas que aumentam 

em 2,5 vezes o risco de mortalidade cardiovascular (5). A SM é mais prevalente em homens e 

indivíduos com idade mais avançada (12) e está associada com vários fatores modificáveis, tais 

como níveis de atividade física (13), aptidão cardiorrespiratória (14) e força muscular (15). O 

National Cholesterol Education Program (NCEP) considera os seguintes fatores para o 

diagnóstico da SM: hiperglicemia, hipertensão, níveis elevados de triacilglicerídeos, baixo HDL-

colesterol e obesidade abdominal medida pela circunferência da cintura (CC) (16). 

Como a obesidade e o IMC são fortemente associados com a predominância do aumento 

da obesidade, paralelamente a prevalência de indivíduos portadores da SM também aumenta 
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(17). A prevalência da SM está aumentando globalmente, à medida que o IMC cresce (18), 

resultado de uma maior obesidade devido a adoção de um estilo de vida sedentário. Estima-se 

que cerca de 20 a 25% da população mundial adulta sofra desta síndrome (19). Estudos 

verificam que a SM afeta a população de diversos países, como os Estados Unidos da América, 

onde a prevalência de SM é de 22,9% (20), e alguns países da América Latina, como o México, 

26,6% (21), e Peru com 18,1% (22). Em uma revisão sistemática, Vidigal et al. identificaram que 

a prevalência de SM na população adulta brasileira é maior do que nos demais países da América 

Latina,  variando entre 28,9 e 29,6%, de acordo com o critério utilizado para defini-la (19). 

Pesquisas realizadas com militares do Exército Americano (23) demonstraram que esta 

tendência também é válida para aquela população. Cranston et al. relataram que numa amostra  

de 381 homens da Força Aérea Americana, com idade média de 48 anos, a prevalência de SM foi 

de 37,2% (24). Pela natureza das atividades militares, e por todo treinamento físico militar 

(TFM) que estão submetidos, espera-se que a predominância da SM seja menor nesta população, 

porém esta não é a realidade que os estudos demonstram (25, 26). Em um estudo com 804 

militares do Exército Brasileiro (EB), com mais de 40 anos, Martinez et al. verificaram que a 

SM foi de 16% (25). Costa et al., em um estudo com 1383 militares da Marinha Brasileira (MB), 

todos com idade superior a 30 anos, constataram índices de prevalência da SM similares ao 

estudo anterior (26). Pesquisas mais recentes, envolvendo militares brasileiros selecionados para 

participarem do corpo de tropa dos contingentes de Missões de Paz da Organização das Nações 

Unidas entre 2014 e 2016, mostraram que, em média, 15% dos indivíduos foram diagnosticados 

portadores da SM (27). 

Existem abordagens alternativas para avaliar e verificar os impactos negativos da 

adiposidade corporal. Dentre os diversos métodos destaca-se o de Índice de Massa Gorda (IMG), 

que utiliza apenas a quantidade de massa gorda e a estatura do indivíduo (28). Para o cálculo do 

IMG é necessário realizar o cálculo da composição corporal, a fim de identificar a quantidade 

total de gordura do indivíduo. A Densitometria por Dupla Emissão de Raios-X (DEXA) é 

considerada a técnica padrão ouro para avaliação da composição corporal (29). 

Pesquisas demonstram que valores altos de IMG parecem estar associados à SM (30), 

normalmente maiores que 5.5kg/m (29), sendo um método efetivo de mensuração desta 

síndrome na prática clínica (31). Além de serem úteis como marcadores de risco cardiovascular 

em jovens adultos (32). Madeira FB et al. sugeriram que a avaliação clínica do excesso de GC 

em indivíduos com IMC normal deveria começar cedo na vida (33). 
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 O IMG foi validado em uma grande base de dados sendo um novo índice para medir a 

GC. Porém, apesar da crescente utilização do IMG pela população científica, verificamos que 

poucos estudos foram realizados utilizando a população militar. Sendo assim, nosso objetivo 

principal foi verificar a correlação do IMG com os fatores de risco da SM nos militares do EB, 

avaliando-o como um possível indicador antropométrico para o diagnóstico da mesma. 

Adicionalmente, após constatar a associação, como objetivos secundários verificamos os efeitos 

dos fatores de risco da SM sobre o IMG e as diferenças significativas entre os parâmetros da SM 

nos grupos sindrômicos e não sindrômicos em relação ao IMG. 
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MÉTODOS 

Delineamento 

A presente pesquisa tratou-se de um estudo descritivo e comparativo transversal 

exploratório, de caráter quantitativo (34). 

Amostra 

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

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

A amostra foi constituída por militares da ativa do Exército Brasileiro (EB), com idade 

entre 30 e 55 anos, do sexo masculino, aptos a realizarem treinamento físico. A amostragem não-

probabilística foi selecionada intencionalmente dentre os militares que realizam os testes para 

detecção da SM no laboratório do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército 

(IPCFEx). A justificativa para a escolha deste grupo para o estudo ocorreu em função do próprio 

objetivo do mesmo. 

Calculamos o tamanho amostral com o software G*Power com os parâmetros: α =  0,05; 

1-β = 0,95; para teste de correlação binomial bilateral e estimamos em 132 participantes. 

Não selecionamos militares que possuíam alguma deficiência física que impedisse a 

realização regular de atividade física, militares que se enquadravam na categoria aptos com 

restrição para realização de atividade física e aqueles que não foram voluntários a participar da 

pesquisa. 

Ética da Pesquisa 

O presente projeto de pesquisa está de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (35), que trata dos aspectos éticos nas pesquisas que envolvam seres 

humanos. O projeto está aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Marcílio Dias 

do Rio de Janeiro, sob o número 79083517.3.0000.5256. 

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

coleta de dados e os testes bioquímicos laboratoriais poderiam ter causado certo desconforto para 

os indivíduos que possuíam algum tipo de fobia. Esse desconforto poderia ser acompanhado de 
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alguns sintomas como aumento da sudorese, tremores nas mãos e pernas, taquicardia, tontura, 

falta de ar e desmaio. 

Os procedimentos relativos à coleta de dados foram realizados nos Laboratório do 

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

Inicialmente, explicamos aos voluntários sobre do que se tratava a pesquisa e, em 

seguida, realizamos o preenchimento do TCLE. A partir desse momento, eles passaram por 

exames bioquímicos onde foram feitas as coletas 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 

triglicerídeos, da glicemia e insulina. 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 (36). 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 (37) e a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 

306/2004 – ANVISA para o gerenciamento e descarte de amostras (38). 

Verificamos as medidas antropométricas MC, estatura e circunferência da cintura. Para a 

mensuração da estatura utilizamos 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˚. Realizamos a coleta da MC com o auxílio de uma balança digital, marca EKS, 

com precisão de 50 gramas. Esta medida foi realizada com o avaliado em posição ortostática, 

descalço e vestindo somente sunga de banho. Para as coletas das medidas do perímetro da 

cintura usamos as técnicas descritas por Fernandes Filho (39), com o auxílio de uma trena 

antropométrica 2M, marca Sanny®, modelo: SN 4010. 

Após a verificação das medidas antropométricas, os voluntários passaram pelo DEXA 

(iDEXA LUNAR) para a avaliação da CC. Os militares foram orientados a não realizar 

atividades físicas de alta intensidade no dia anterior a coleta. Dando continuidade, foi calculado 

o IMG de cada indivíduo através da razão entre quantidade de massa gorda em kg e o quadrado 

da estatura em metros. 

Com os resultados obtidos da avaliação antropométrica, Pressão Arterial (PA) e exames 

bioquímicos laboratoriais, realizamos a verificação da prevalência da SM dos indivíduos. Após a 

verificação, a amostra foi dividida em dois grupos, a saber, sindrômicos e não sindrômicos. 

Neste estudo foram adotados para diagnosticar a prevalência de SM os parâmetros do Joint 
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Scientific Statement (10). Segundo este consenso, consideramos sindrômico o indivíduo que 

apresentou três ou mais alterações nos cinco fatores de risco abaixo discriminados. 

- Perimetria da cintura > 90cm; 

- Pressão arterial sistólica > 130 mmHG ou pressão arterial diastólica > 85 mm Hg ou faz uso de 

medicamento; 

- Glicemia em jejum > 100 mg/dL ou faz uso de medicamento; 

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

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

Procedimentos de Análise de Dados 

Estatística Descritiva 

Para caracterização da amostra, fizemos análise estatística descritiva, com cálculo da 

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

contínuas, como por exemplo, idade, altura, percentual de gordura, etc. Para as variáveis 

categóricas: posto, quadro, arma ou serviço – os dados foram apresentados em frequências. 

Estatística Inferencial 

Realizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov (p<0,05) para verificar a normalidade da 

amostra, tendo em vista que a mesma foi composta por mais de 50 indivíduos. 

Como a amostra apresentou distribuição normal, foi empregada uma abordagem 

paramétrica. Desta forma, empregamos o teste de correlação de Spearman (caso a amostra não 

apresentasse uma distribuição normal) para verificar o grau de associação entre o IMG e os 

fatores de risco da SM. Para interpretação da força das correlações, usamos a interpretação dada 

por Callegari-Jaques (40): correlação muito forte r ≥ 0,90; correlação forte 0,60 ≤ r < 0,90; 

correlação moderada  0,30 ≤ r < 0,60; e correlação fraca  r < 0,30. 

Adicionalmente, fizemos uma comparação entre os valores do IMG dos dois grupos, 

sindrômicos e não sindrômicos, para verificar as diferenças significativas nos valores do mesmo.  

Desta forma, como os dados não seguiram uma distribuição não-paramétrica, foi realizado o 

teste Mann-Whitney. Em todos os testes foram adotados α = 0,05. Os testes estatísticos foram 

realizados no software BioEstat. 5.3. 
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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. As principais características da 

população estudada estão apresentadas na Tabela 1. Todos os valores médios dos indicadores 

antropométricos e bioquímicos estiveram dentro dos padrões adequados e abaixo dos pontos de 

corte utilizados para o diagnóstico da SM. 

Tabela 1. Principais características da amostra de acordo com os grupos. Estatística Descritiva 
para dados qualitativos. 

CC = circunferência da cintura; TRIG = triglicerídeos; GLIC = glicemia em jejum; HDL-C = colesterol HDL; PAS 
= pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; Gord = gordura; MG = massa gorda; IMG = índice de 
massa gorda; IMC = índice de massa corporal. 

As correlações entre o IMG e fatores componentes da SM são apresentadas na Figura 1/

Tabela 2. O IMG apresentou forte e positiva correlação com a CC. Apresentou, ainda, correlação 

positiva e moderada com a taxa de triglicerídeos, e baixa correlação negativa com o HDL-C. A 

Variáveis
Total 

 N = 271

Não Sindrômicos 

N = 218

Sindrômicos 

Total N = 53

Idade (anos) 35(32;40) 37,34 (29,48) 37,54 (28; 60)

Estatura (m) 1,77 ± 6,16 1,79 ± 6,72 1,76 ± 6

Massa Corporal 

(kg)
84,1(76,55;95,45) 88,42 (69; 119) 95,9 (76; 127)

CC (cm) 90,2(84,1;96,8) 88,57 (71; 117) 98,41 (85; 121)

TRIG (mg/dL) 82(61;109) 83,30 (18; 277) 133,5 (46; 279)

GLIC (mg/dL) 95(88,5;102) 93,64 (71; 127) 102,43 (73; 144)

HDL-C (mg/dL) 50 (43;58) 53,65 (25; 207) 43,98 (9; 71)

PAS (mmHg) 12 (11;13) 11,88 (9; 15) 12,64 (11; 16)

PAD (mmHg) 8,0 (7;8) 7,72 (5; 10) 8,41 (6;10)

% Gord 26,6 (21,15;29,95) 28,20 (13; 45) 29,56 (17; 46)

MG (kg) 22,2(16,5; 28,4) 24,91 (10; 48) 28,90 (15;57)

IMG (kg/m2) 7,1 (5,40; 9,90) 6,55 (1; 31) 8,92 (4; 17)

IMC (kg/m²) 26,95 (15,00; 41,00) 26,14 (15,00; 41,00) 30,36 (25,00; 40,00)
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correlação entre o IMG e glicemia em jejum foi positiva e baixa; PAS e PAD foram positiva 

ínfima e positiva baixa. 

Figura1. Correlação entre o IMG e os fatores de risco da síndrome metabólica 

&

&

&

&
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CC = circunferência da cintura; TRIG = triglicerídeos; GLIC = glicemia em jejum; HDL-C = colesterol HDL; PAS 
= pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; IMG = índice de massa gorda; rho = coeficiente de 
correlação de Spearman. 

Tabela 2. Coeficientes de correlação de Spearman entre IMG e variáveis de estudo. 

CC = circunferência da cintura; TRIG = triglicerídeos; GLIC = glicemia em jejum; HDL-C = colesterol HDL; PAS 
= pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica. 

&&

Variável Rho P-valor

CC (cm) 0,850 <0,001

TRIG (mg/dL) 0,339 <0,001

GLIC (mg/dL) 0.221 <0,001

HDL-C (mg/dL) - 0.274 <0,001

PAS (mmHg) 0.148 <0,001

PAD (mmHg) 0.226 <0,001
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DISCUSSÃO 

A SM constitui um problema de saúde pública que tem sido objeto de crescente 

preocupação em todo o mundo, tendo em vista que os portadores desta síndrome têm maiores 

chances de desenvolverem doenças cardiovasculares e Diabetes Mellitus II (41). Dessa forma, 

nosso objetivo principal neste estudo foi verificar a correlação do IMG com os fatores de 

diagnóstico da SM nos militares do EB, avaliando-o como um possível indicador antropométrico 

para o diagnóstico da mesma. 

Em nosso estudo, o fator de diagnóstico mais prevalente foi a CC maior ou igual a 90 cm. 

Aproximadamente 48,5% dos militares apresentaram obesidade abdominal; em seguida, 

glicemia em jejum maior ou igual a 100 mg/dL, com 34,07%; PAS maior ou igual a 140 mmHg, 

com 25,92%; PAD maior ou igual a 85mmHg, com 19,62%; colesterol menor que 40mg/dL, com 

15,55%; e hipertrigliceridemia com 10,7%. Estes resultados já eram esperados, uma vez que a 

obesidade abdominal representa o maior fator de risco para o desenvolvimento da SM (17), além 

de estar associada ao aumento da prevalência de hipertensão, Diabetes Mellitus II e dislipidemia 

(42). 

Apesar da existência de componentes bem definidos para o diagnóstico da SM, não há 

concordância entre os valores de corte para cada fator (10). Além disso, a presença de fatores 

causais diversos para o desenvolvimento da SM torna a comparação de prevalência entre 

diferentes populações relativamente difícil. Em populações específicas, a apresentação da 

síndrome pode ocorrer com componentes individuais distintos. Diferenças na distribuição por 

sexo, faixa etária, dieta e grau de atividade física, além de características étnicas e genéticas 

podem afetar o aparecimento dos diversos componentes da SM (43). 

Foi verificado que a prevalência de SM nos militares foi de 19,9%, o que coloca esta 

população com prevalência inferior comparada a da população brasileira, visto que Vidigal et al. 

identificaram que a prevalência de SM na população adulta brasileira varia entre 28,9 e 29,6%, 

de acordo com o critério utilizado para defini-la (19). Era de se esperar que a prevalência de SM 

na população militar fosse menor, uma vez que, segundo o Manual EB20-MC-10.350 (44), todo 

militar deve realizar o TFM de três a quatro vezes por semana. Segundo o American College of 

Sports Medicine (ACSM) (45), a prática regular de exercícios físicos é capaz de melhorar o 

perfil metabólico, reduzindo, assim, a incidência de SM. Sendo assim, parece que a prática do 

TFM é capaz de reduzir a prevalência da SM em militares. 
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 Nossos resultados corroboram com o um estudo realizado pelo IPCFEx, no qual foram 

avaliados 1185 militares, com idade média de 42 anos, onde foi observada uma prevalência de 

18,7% de SM (27). Entretanto, estes números são superiores ao reportado por Fortes et al. em 

uma pesquisa envolvendo 2719 militares do sexo masculino, avaliados de 2014 a 2016, onde a 

prevalência de SM foi de 12,21% (46). Uma possível explicação para essa diferença reside nas 

características amostrais, onde a média de idade foi de 27,77 anos, enquanto que em nosso 

estudo mais de 75% da amostra tinha mais de 32 anos, e, como se sabe, a SM é mais prevalente 

em indivíduos com idade mais avançada (12). 

A relação entre a obesidade e a SM é bem definida na literatura. A obesidade é uma das 

condições clínicas básicas da SM, que é um conjunto de fatores de risco para doença 

cardiovascular (47). Em um estudo, Yang et al. utilizaram o IMC como indicador antropométrico 

para diagnóstico da obesidade, uma vez que ele mostrou uma correlação mais elevada com a 

relação cintura/quadril. Além disso, o IMC também foi associado com baixos níveis de HDL-C e 

com colesterol total, independentemente do sexo, idade e SM (48). Entretanto, existem outros 

estudos em que esta associação não se mostrou forte, pois quando o IMC foi usado como uma 

medida da obesidade apenas uma modesta associação com os fatores de risco cardiovasculares 

foi encontrado (49, 50, 51). 

 Em nosso trabalho encontramos correlações significativas entre o IMG e os fatores de 

diagnóstico da SM, sendo: positiva forte com CC, positiva moderada com os triglicerídeos, 

positiva baixa com a glicemia em jejum, negativa baixa com o HDL-C, positiva baixa com as 

PAS e PAD. A CC é uma medida indireta de adiposidade visceral. Indivíduos com maiores 

quantidades de gordura corporal apresentam maiores valores de CC, sendo assim, era de se 

esperar que esta medida estivesse fortemente correlacionada com o IMG. Nossos resultados são 

semelhantes aos encontrados por Liu et al. (31) que investigaram a correlação do IMG com a 

SM na população chinesa. O IMG foi correlacionado significativamente com os componentes da 

SM, sendo a maior correlação encontrada também entre o IMG e a CC. Neste estudo os 

pesquisadores sugerem o valor de 7,00 kg/m² como ponto de corte do IMG para diagnóstico da 

SM em homens (31). Verifica-se que este ponto de corte é válido para nossa amostra, uma vez 

que a maioria dos indivíduos não sindrômicos possuem valores de IMG abaixo de 7 kg/m², assim 

como a maioria dos sindrômicos apresentam valores bem superiores ao ponto de corte. 

Entretanto, cabe ressaltar que neste estudo a composição corporal foi estimada através da 

bioimpedância (BIA), técnica menos precisa que a DEXA, por isso o valor de ponto de corte 

deve ser visto com cautela.  
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 O IMG vem sendo proposto como uma alternativa ao IMC para diagnóstico e tratamento 

da obesidade. Neste sentido, Kelly et al. propuseram os valores de 6,00 kg/m² e 9,00 kg/m² como 

limites para diagnóstico da obesidade em homens e mulheres, respectivamente (52). Ao 

comparar este valor com os resultados do presente estudo, verifica-se que os limiares obtidos por 

Kelly et al. não são capazes de diagnosticar, com exatidão, a obesidade na população militar. De 

acordo com o ponto de corte proposto a grande maioria da nossa amostra seria obesa, o que não 

é observado quando o IMC é utilizado para o diagnóstico da mesma.  

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

com características próprias, os resultados não devem ser generalizados para o restante da 

população. Apesar da composição corporal ter sido avaliada através da técnica considerada 

padrão ouro, ela foi realizada somente uma vez. Além disso, todos os dados foram coletados na 

cidade do Rio de Janeiro, o que pode não refletir a realidade de um país de proporções 

continentais como o Brasil. 
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CONCLUSÃO 

Nossos achados corroboram a hipótese de que o IMG está significativa e 

independentemente associado à SM em uma população aparentemente saudável e bem definida. 

Sugerimos o uso deste indicador antropométrico, em complemento aos já estabelecidos, para o 

rastreamento de distúrbios cardiometabólicos relacionados à obesidade. No entanto, mais 

estudos, utilizando amostras maiores, e de diferentes regiões do país, são necessários para 

confirmação dos resultados encontrados, e definição dos pontos de corte do IMG para 

diagnóstico da obesidade e SM em militares. Sugere-se também, estudos envolvendo o sexo 

feminino. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DECEx – CCFEx / FSJ 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO 

 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 ÍNDICES DE MASSA GORDA COM OS FATORES 

DE RISCO DA SÍNDROME METABÓLICA 

Pesquisador Responsável: 

1º Ten THÔMAS Jéffrey Rosa SOARES 

Tel:(83) 98120-2325       E-mail: tjrs_09@hotmail.com 

O objetivo do estudo é analisar a correlação dos índices de massa gorda com os fatores 

de risco da síndrome metabólica. A finalidade deste trabalho é verificar o índice de massa gorda  

como um possível indicador antropométrico para o diagnóstico da mesma. 

Serão realizadas as seguintes avaliações: 

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

perímetro cintura. A avaliação será realizada no laboratório de Biociência do Instituto de 

Pesquisa da Capacitação Física do Exército. Ainda, para melhor avaliar a composição corporal, 

será realizada a densitometria por dupla emissão de raios-x (DEXA), técnica considerada 

padrão-ouro para avaliação da composição corporal. 
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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 (IPCFEx). 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. 

O projeto está aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Marcílio Dias do 

Rio de Janeiro sob o  número 79083517.3.0000.5256. 

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

feitos em uma sala ou laboratório do 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 Thômas Jéffrey Rosa Soares 

(responsável pela orientação deste estudo), telefone +55(83) 98120-2325. 

Consentimento Pós-Informação 

Eu,_____________________________________________, RG___________________ 

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

consentimento a qualquer momento sem penalidades. 

Rio de Janeiro/RJ, ___ 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. 

Rio de Janeiro, ___ de __________ de __________. 

________________________________________ 

THÔMAS JÉFFREY ROSA SOARES – 1º Ten 

Pesquisador responsável 

 Em caso de dúvidas no que diz respeito aos aspectos éticos apresentados na pesquisa, 

você poderá consultar: 

CEP – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS 

Local: R. CÉZAR ZAMA nº 185, LINS DE VASCONCELOS 

CEP: 20745-090 – RIO DE JANEIRO – RJ 

Fone: (21) 2599-5599 

Email: cep@hnmd.mar.mil.br 
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