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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno composto por um conjunto de 
fatores de risco cardiovascular, relacionados ao acúmulo de gordura central e à resistência a 
insulina. Diante da atual epidemia mundial de SM e do reconhecido impacto da distribuição central 
de gordura para a morbidade e mortalidade das populações, a comunidade científica e as 
autoridades de saúde buscam métodos alternativos, eficazes e de baixo custo para o diagnóstico 
da SM. Neste sentido a razão cintura quadril (RCQ) vem demonstrando boa capacidade para 
identificar a ocorrência de SM. OBJETIVO: Correlacionar os fatores de diagnóstico da SM com 
a RCQ na população militar. MÉTODOS: Participaram do estudo 308 militares do Exército 
Brasileiro com idade de 34 (19;60) anos, estatura de 1,77 ± 0,06 metros, 83,45 (62,3;129) kg. 
Foram coletadas as medidas para diagnóstico da SM, circunferência da cintura (CC), pressão 
arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), glicemia de jejum (GLIC), níveis séricos de 
triglicerídeos (TRIG) e lipoproteína de alta densidade (HDL). A RCQ foi calculada pela razão 
entre CC e circunferência do quadril (CQ). Os dados foram analisados no programa BioEstat tendo 
como nível de significância adotado o percentil de 5%. RESULTADOS: Analisando a amostra 
de sindrômicos, foi encontrada uma correlação moderada e positiva com a CC (rho=0,439). Não 
foram encontradas correlações positivas com TRIG, GLIC, PAS, PAD e HDL. CONCLUSÃO: 
A RCQ não se mostrou correlacionada com os fatores componentes da SM, excetuando a CC, não 
podendo ser utilizada como um indicador antropométrico eficaz em seu diagnóstico em militares 
do Exército Brasileiro. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Metabolic Syndrome (MS) is a disorder composed of a set of cardiovascular 
risk factors, related to central fat accumulation and insulin resistance. In view of the current global 
epidemic of MS and the recognized impact of central fat distribution on population morbidity and 
mortality, the scientific community and health authorities are looking for alternative, effective and 
low-cost methods for the diagnosis of MS. In this sense, the waist-to-hip ratio (WHR) has 
demonstrated a good ability to identify the occurrence of MS. OBJECTIVE: To correlate the 
diagnostic factors of MS with WHR in the military population. METHODS: 308 Brazilian Army 
soldiers participated in the study, aged 34 (19; 60) years, with a height of 1.77 ± 0.06 meters, 83.45 
(62.3; 129) kg. Measurements for the diagnosis of MS were collected, namely, waist 
circumference (WC), systolic (SBP) and diastolic (DBP), fasting glycemia (GLUC), serum 
triglyceride levels (TG) and high-density lipoprotein (HDL). WHR was calculated by the ratio 
between WC and hip circumference (HC). The data were analyzed in the BioEstat program with 
the 5% percentile as the significance level. RESULTS: Analyzing the syndromic sample, a 
moderate and positive correlation was found with WC (rho = 0.439). No positive correlations were 
found with TG, GLUC, SBP, DPB and HDL. CONCLUSION: WHR was not correlated with the 
factors that make up MS, except for WC, and cannot be used as an effective anthropometric 
indicator in its diagnosis in Brazilian Army soldiers. 
 

Key Words: anthropometric index; cardiovascular risk; insulin resistance. 
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INTRODUÇÃO 

A prevalência global de sobrepeso e obesidade dobrou entre 1980 e 2015, acometendo 

aproximadamente um terço da população mundial (1). Caso as tendências de aumento se 

mantenham, estima-se que cerca de 60% da população mundial será classificada como obesa ou 

acima do peso até o ano de 2030 (2). O Brasil segue a tendência mundial, atingindo a maior 

prevalência de obesidade em 13 anos (2006-2018), atualmente 19,6% dos brasileiros adultos são 

obesos. Ressalta-se que estes números representam um aumento de 67,8% no número de 

indivíduos obesos (3). 

A obesidade e o sobrepeso são definidos pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura 

corporal que apresente risco a saúde (4). Para classificar estas condições a World Health 

Organization (WHO) utiliza o índice de massa corporal (IMC), que é o peso de uma pessoa em 

quilogramas dividido pelo quadrado da sua altura em metros. Em adultos o sobrepeso é 

identificado por um IMC maior ou igual a 25 kg/m2 e a obesidade maior ou igual a 30 kg/m2. 

Apesar do IMC ser uma medida simples e amplamente utilizada, sua aplicação deve ser realizada 

com cautela, uma vez que ele não distingue a quantidade de massa gorda e de massa magra de 

cada indivíduo (4,5). 

Estudos epidemiológicos observaram a obesidade como um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como cardiopatias (6,7), diabetes 

mellitus (7), alguns tipos de câncer (8) e a Síndrome Metabólica (SM) (9). Esta última é um 

transtorno composto por um conjunto de fatores de risco cardiovascular, relacionados ao acúmulo 

de gordura central e à resistência a insulina. Destaca-se que a presença da SM aumenta as chances 

de morte por todas as causas em cerca de 1,5 vezes e a morte por doença cardiovascular em cerca 

de 2,5 vezes (10-14). 

São muitas as definições de SM, contudo as diretrizes do National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel III (NCEP/ATP III) são uma das mais utilizadas na prática clínicas 

e engloba os seguintes critérios para diagnóstico: hipertensão, obesidade com deposição central de 

gordura, nível elevado de triglicérides, HDL-colesterol baixo e hiperglicemia. Sendo 

diagnosticada pela presença de pelo menos três dos parâmetros citados (15).  

A prevalência da SM sofre variação dentre regiões e etnias pelo mundo. Nos Estados 

Unidos estudos demonstraram que 21,8% da população adulta, com mais de 20 anos, é portadora 

da SM, sendo esta prevalência mais alta em pessoas mais velhas (16,17). No Brasil, uma revisão 

sistemática realizada em 2013, apontou uma prevalência de cerca de 30 % na população adulta. 

Destaca-se que este número é pouco superior à prevalência global, que varia de 20% a 25% (18).  
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No Exército Brasileiro a situação não é muito diferente, o Instituto de Pesquisa da 

Capacitação Física do Exército (IPCFEx) vem estudando a prevalência da SM nos militares. Até 

o momento a prevalência variou entre 5,6% e 25% dentre os grupos de militares já avaliados (19). 

Em um estudo com uma população de 250 militares, com idade média de 42 anos, observou-se 

uma prevalência de SM em 18,7%. Entre os militares obesos a prevalência foi de 74,3% (20). 

Durante a seleção de militares para comporem os contingentes das missões de paz da Organização 

das Nações Unidas (ONU), o IPCFEx foi responsável pela preparação de saúde dos pré-

selecionados, e verificou que 15% foram diagnosticados com os fatores de risco da SM (21). 

Nesse cenário, identifica-se que a profissão militar possui particularidades que a 

caracterizam, como a longa jornada de trabalho, o maior risco de lesões, a privação de sono, o 

isolamento social (durante operações militares) e sobretudo a exposição ao estresse de combate 

(22-24). Essas características combinadas à ocorrência de SM potencializa o risco de eventos 

cardiovasculares nesses indivíduos (25). 

Diante da atual epidemia mundial de SM e do reconhecido impacto da distribuição central 

de gordura para a morbidade e mortalidade das populações, a comunidade científica e as 

autoridades de saúde buscam métodos alternativos, eficazes e de baixo custo para o diagnóstico 

da SM (26). Esta busca é motivada pela necessidade de se realizar exames bioquímicos, para o 

diagnóstico pelo método padrão (27), os quais nem sempre estarão disponíveis no uso clínico.  

Nesse sentido, um estudo realizado com homens adultos na Jordânia (28) verificou que a 

RCQ possui maior capacidade para identificar a ocorrência de SM do que outros indicadores 

antropométricos como IMC, circunferência da cintura (CC) e razão cintura/estatura (RCE). 

Achados referentes no Brasil (29) apresentaram a RCQ como melhor medida preditora de 

hipertensão arterial comparada a CC e RCE. Pesquisas realizadas na Austrália (30) e no Teerã (31) 

relataram a RCQ como melhor medida de triagem para identificar fatores de risco de doenças 

cardiovasculares. Em contrapartida um estudo realizado na China concluiu que a RCE está mais 

fortemente associada aos fatores de diagnóstico da SM do que a RCQ (32). 

Embora alguns estudos comprovem a utilização da RCQ na identificação de fatores de 

risco da SM, não existe um consenso da comunidade científica a respeito de sua eficácia para 

populações mais estratificadas e além disso, não foram encontrados estudos que investigaram esta 

relação na população militar. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo principal investigar a 

associação da RCQ com os fatores de risco da SM nos militares do EB, avaliando-o como 

indicador antropométrico eficaz em seu diagnóstico.  
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MÉTODOS 

Delineamento 

Trata-se de um estudo transversal, correlacional e de abordagem quantitativa (33). 

Amostra 

A amostra foi constituída por 308 militares da ativa do Exército Brasileiro (EB), 

voluntários, do sexo masculino, com idade variando entre 18 e 60 anos, selecionados em amostra 

não probabilística, por conveniência. A seleção ocorreu entre os voluntários que passaram pela 

avaliação de saúde do Instituto de Pesquisa de Capacitação Física do Exército (IPCFEx) no ano 

de 2020. 

A totalidade da amostra de sindrômicos foi utilizada para a avaliação da correlação entre a 

RCQ e os fatores de risco da SM. Foram excluídos os militares voluntários que não realizaram 

todas as avaliações e exames propostos. Após a coleta de dados os indivíduos foram classificados 

em dois grupos, portadores de SM e não portadores de SM. 

Ética da Pesquisa 

O presente projeto de pesquisa atende o que preconiza a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde que trata dos aspectos éticos nas pesquisas que envolvam seres humanos (34). 

Todos os participantes, após receberem os esclarecimentos sobre os procedimentos e riscos 

aos quais seriam submetidos, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Naval Marcilio Dias sob o 

número CAAE 79083517.3.0000.5256. 

Procedimentos e Instrumentação 

A coleta de dados aconteceu nos laboratórios do IPCFEx, sediados no bairro da Urca, na 

cidade do Rio de Janeiro – RJ. Inicialmente todos os participantes receberam esclarecimentos 

sobre a pesquisa e os procedimentos e riscos aos quais seriam submetidos. Após a assinaram do 

TCLE, ocorreram três etapas durante o mesmo dia no período da manhã, com os participantes em 

jejum noturno de 12 horas. Foram incluídas coletas de sangue para análises bioquímicas, avaliação 

da pressão arterial e avaliação da composição corporal.  

Coleta de sangue e análises bioquímicas 

As amostras de sangue (8 mL) foram coletadas por profissionais capacitados, no 

Laboratório de Análises Clínicas do IPCFEx, para determinação das concentrações séricas de 

triglicerídeos (TRIG), glicemia de jejum (GLIC) e lipoproteína de alta densidade (HDL-c). 
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Avaliação da pressão arterial 

A pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão arterial diastólica (PAD) de repouso foram 

mensuradas de acordo com o que prescreve a 7ª Diretriz Brasileiras de Hipertensão Arterial (35), 

com indivíduos sentados, após 5 minutos. Para tanto, foi utilizado um esfigmomanômetro da 

marca PremiumÒ (Brasil), com um estetoscópio da marca RappaportÒ (Brasil), ambos com 

aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 

Avaliação da composição corporal 

A avaliação da composição corporal foi conduzida por dois avaliadores do IPCFEx, através 

do método de teste-reteste, a fim de mensurar a massa corporal total (MC), estatura, circunferência 

da cintura (CC) e do quadril (CQ), seguindo as técnicas descritas por Lopes e Ribeiro (36), com 

os sujeitos vestindo somente sunga de banho. 

Na mensuração da massa corporal foi utilizada uma balança digital calibrada, marca 

LiderÒ (Brasil), modelo P150M, com precisão de 0,05 kg. 

Para mensuração da estatura foi utilizado um estadiômetro metálico, da marca SannyÒ 

(Brasil), modelo Personal Caprice, com precisão de 1mm. Os indivíduos estavam descalços, em 

posição ereta, com os braços esticados ao lado do tronco, os pés unidos e mantendo o contato com 

o aparelho pelo calcanhar, com a cabeça orientada no plano de Frankfurt. As medidas foram 

realizadas em apneia respiratória, quando da expiração do indivíduo, com o cursor no ângulo de 

90º. 

Uma fita antropométrica inelástica, de dois metros de comprimento, da marca CescorfÒ 

(Brasil), com precisão de 1mm foi utilizada para mensuração das medidas de CC e CQ. Para 

obtenção da CC, os militares permaneceram em pé, com o abdômen relaxado, braços cruzados à 

frente do corpo sob o tórax, peso igualmente distribuído entre as pernas e com os pés próximos e 

paralelos. A medida foi realizada no final da expiração, no menor perímetro da região abdominal, 

no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca (36). Na obtenção da CQ, os indivíduos 

permaneceram em pé com os pés unidos, os músculos glúteos relaxados e os braços cruzados à 

frente sob o tórax. Foi mensurada no ponto de maior protuberância da região glútea (36). 

Posteriormente a razão entre cintura e quadril (RCQ) foi calculada pela divisão da CC pela CQ. 

Diagnóstico da Síndrome Metabólica 

Neste estudo foram adotados os parâmetros do Joint Scientific Statement para diagnosticar 

a prevalência da SM (27): CC > 90 cm; GLIC > 100 mg/dL ou fazer uso de medicamento; TRIG 

> 150 mg/dL ou fazer uso de medicamento; HDL-c < 40 mg/dL ou fazer uso de medicamento; 
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PAS > 130 mmHg ou PAD > 85 mmHg ou fazer uso de medicamento. Foi considerado sindrômico 

o indivíduo que apresentou alteração em três ou mais desses cinco fatores. 

Procedimento de Análise de Dados 

Foi realizada a estatística descritiva para caracterizar o universo amostral a ser pesquisado 

utilizando as medidas de tendência central e de dispersão, respectivamente, para dados 

paramétricos a média e o desvio padrão e para dados não paramétricos a mediana e os valores 

máximo e mínimo (amplitude). 

Para verificar a distribuição das variáveis quanto à normalidade, foi aplicado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov, pois o tamanho amostral foi maior que 50 casos.  

Após a verificação da prevalência de SM nos indivíduos, a amostra foi dividida em dois 

grupos, sindrômicos e não sindrômicos. De forma a determinar diferença significante nas variáveis 

coletadas, entre os grupos, foi utilizado o test t de Student para amostras independentes e o teste 

U de Mann Whitney, para os dados paramétricos e não paramétricos, respectivamente. 

Para verificar a existência de correlação e consequente intensidade entre a RCQ e os fatores 

componentes da SM, foi utilizado o teste de correlação de Spearman para os dados não aderentes 

a normalidade. Para interpretação da força das correlações, foi usada a interpretação dada por 

Callegari-Jaques (37), na qual: correlação 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, podendo ser positiva 

(+) ou negativa (-). 

O processamento e análise estatística dos dados foi realizado através do software estatístico 

BioEstatÒ, versão 5.0 e o nível de significância adotado foi de 5%. 
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RESULTADOS 

Desta forma 58 participantes foram diagnosticados como sindrômicos, representando 

18,8% do total da amostra. O teste t Student para amostras independentes foi utilizado para 

comparação da estatura, CC, CQ pois foram as variáveis que apresentaram distribuição normal. 

Para as demais foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para realizar a comparação entre grupos. 

Com exceção da idade e estatura houve diferença significante entre os valores do grupo sindrômico 

ao grupo não sindrômico em todas as variáveis. 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 = 308 

Não Sindrômicos 
N = 250 

Sindrômicos 
N = 58 

Idade (anos) 34(19;60) * 34(19;58) * 37,31 ± 7,38 

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

Massa Corporal (kg) 83,45(62,3;129) * 80,65(62,2;126,3) * 95,80 ± 12,58 

CC (cm) 90,09 ± 9,56 88,21 ± 8,94 98,10 ± 7,94 

TRIG (mg/dL) 80,50(18;279) * 76,50(18;277) * 129,86 ± 63,12 

GLIC (mg/dL) 94,74 ± 9,80 92(71;127) * 101(73;144) * 

HDL-C (mg/dL) 50(9;207) * 51(25;207) * 43,32 ± 10,20 

PAS (mmHg) 120(90;162) * 120(90;162) * 130(110;160) * 

PAD (mmHg) 80(50;100) * 80(50;100) * 86,5(68;100) * 

IMC (kg/m²) 27,23 ± 3,91 25,80(19,7;42,2) * 30,52 ± 3,60 

RCQ 0,87 ± 0,05 0,90(0,78;1) * 0,90(0,8;1,1) * 

CQ 89,50(71,5;121,6) * 101,57 ± 6,68 106,75 ± 7,08 
* Variáveis não paramétricas; CC: circunferência da cintura; TRIG: triglicerídeos; GLIC: glicemia de jejum; HDL-c: 

lipoproteína de baixa densidade; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; IMC: índice de 

massa corporal; RCQ: razão cintura quadril; CQ: cintura quadril. 

 

As correlações entre a RCQ e os fatores componentes da SM estão apresentadas na Tabela 

2. A RCQ apresentou associação positiva e moderada com CC, mas não houve correlação com os 

demais fatores.  
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Tabela 2. Correlação entre RCQ e os fatores da SM no grupo sindrômico. 
Variáveis rho p-valor 

CC (cm) + 0,4394 0,0006 

TRIG (mg/dL) + 0,1635 0,2200 

GLIC (mg/dL) + 0,0399 0,7661 

HDL-C (mg/dL) + 0,0746 0,5776 

PAS (mmHg) - 0,1014 0,4489 

PAD (mmHg) - 0,0735 0,5833 
Teste de correlação de Spearman; CC: circunferência da cintura; TRIG: triglicerídeos; GLIC: glicemia de jejum; 

HDL-c: lipoproteína de baixa densidade; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. 
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DISCUSSÃO 

O objetivo do presente estudo foi investigar a associação da RCQ com os fatores de risco 

da SM nos militares do Exército Brasileiro (EB), avaliando-o como indicador antropométrico 

eficaz em seu diagnóstico. Nesse sentido, 18,8% dos militares apresentaram pelo menos 3 fatores 

de risco relacionados à SM; ao correlacioná-los com a RCQ encontramos associação positiva e 

moderada apenas com a circunferência da cintura (CC), no entanto não ocorreram resultados 

significantes com as outras variáveis. 

Comparando aos nossos achados, a revisão sistemática realizada por Vidigal et al. (2013) 

(18) em 2013, encontrou prevalência de SM em 26,9% da população brasileira adulta, estes valores 

são superiores aos encontrados em nossa amostra. Essa baixa prevalência de uma amostra de 

militares em comparação com a população geral, pode ser possivelmente explicada com base no 

estilo de vida dos militares do Exército Brasileiro (EB), visto que seu manual de treinamento físico 

prevê no mínimo 4 sessões de exercício físico semanais (38) e segundo a American Heart 

Association (AHA) a prática de atividade física atua como forma de prevenção e tratamento para 

a SM (39).  

Contudo, recentemente um estudo que utilizou 2719 militares brasileiros do sexo 

masculino, servindo em todas as regiões do Brasil, que utilizou os critérios do Joint Scientific 

Statement para o diagnóstico de SM encontrou uma prevalência de 12,21% (21). A Diferença entre 

os valores encontrados, talvez possa ser explicada por utilizar uma amostra mais jovem, visto que 

a prevalência da SM aumenta com a idade (40). 

Entretanto, apesar da existência de fatores bem definidos para o seu diagnóstico, a presença 

de componentes causais diversos para o desenvolvimento da SM torna o confronto de prevalência 

entre diferentes populações dificultado. Diferenças étnicas e genéticas, além da distribuição por 

faixa etária, sexo, grau de atividade física e hábitos alimentares podem afetar o aparecimento de 

diversos fatores da SM.  

Em relação a associação da RCQ com os fatores de diagnóstico da SM, nossos achados 

diferem do estudo feito por Al-Odat et al. (2012) (28) que encontrou correlação da RCQ com todos 

os fatores de risco da SM em adultos jordanianos de ambos os sexos. Porém para determinação do 

diagnóstico da SM os autores utilizaram os critérios do International Diabetes Federation (IDF) 

que utiliza a CC como parâmetro obrigatório e mais dois fatores da SM.  

Esmaillzadeh et al. (2004) (31) também indicaram existir correlação da RCQ com todos os 

fatores de risco em adultos do Teerã com 4449 homens de 18 a 74 anos.  Dalton et al. (2003) (30) 

de forma semelhante indicou forte correlação da RCQ com hipertensão, dislipidemia e diabetes 

tipo 2. A quantidade de indivíduos sindrômicos utilizados nos estudos mencionados foi muito 
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superior à nossa, o que é de se esperar resultados mais consistentes. As diferenças étnicas entre as 

populações estudadas, possivelmente, podem influenciar na composição corporal e distribuição de 

tecidos corporais, tornando os parâmetros de avaliação distintos. 

Em nossos resultados encontramos associação positiva e moderada entre a RCQ e CC, não 

havendo correlação entre as outras variáveis para o diagnóstico da SM, contrapondo estudos de 

Al-Odat et al. (2012) (28), Esmaillzadeh et al. (2004) (31), analisados no início de nossas 

pesquisas, que encontraram forte correlação entre todas as variáveis. Essa diferença talvez possa 

ser explicada pela população estudada ser fisicamente ativa em comparação com os estudos 

previamente observados, e como o exercício físico atua na prevenção e tratamento aos fatores de 

risco da SM (39), diminuiria assim a sua incidência e correlação com os fatores de diagnóstico. 

Na pesquisa feita por Guan et al. (2016) (32), que utilizou uma amostra de 5353 homens e 

6225 mulheres em uma área rural do norte da china, correlacionou índices antropométricos e os 

fatores de risco da SM. Dentre eles encontrou fraca correlação entre RCQ e as demais variáveis, 

resultado esse que corrobora com nossos achados. Esse resultado também é consistente com o 

estudo de Knowles et al. (2011) (41), que igualmente encontrou fraca associação, em seu estudo 

que tinha como objetivo examinar até que ponto índices antropométricos de obesidade podem ser 

usados para previsão de fatores de risco cardiovascular. 

Este estudo apresenta algumas limitações e seus resultados devem ser interpretados com 

cautela. Uma vez que a amostra desse estudo é composta por população militar que possui um 

nível de atividade física e características laborais específicas as quais diferem da população em 

geral. Outros fatores a serem considerados são a faixa etária, gênero e etnia que devem ser 

ponderados em estudos que objetivam associar índices a SM. Além disso outro ponto importante 

são os critérios utilizados para diagnóstico da SM, tendo em vista que essa escolha influencia sua 

prevalência, como também o número de sindrômicos avaliados não ser tão expressivo comparado 

a estudos de base populacional. 

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

utilizem outros parâmetros de diagnóstico para SM como do National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III), da International Diabetes Federation (IDF), 

da American Heart Association (AHA) e da World Health Organization (WHO), como também 

uma amostra maior e que contemple outras regiões do Brasil, bem como a inclusão de militares 

do sexo feminino. 

 

   



 

 14 

CONCLUSÃO 

Concluímos com esse trabalho que a RCQ possui associação positiva e moderada apenas 

com CC, não ocorrendo resultados significantes com os outros fatores diagnósticos da SM, não 

sendo um indicador antropométrico eficaz para o diagnostico de SM nos militares do Exército 

Brasileiro. 
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APÊNDICE 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O(A) SENHOR(A) ESTÁ SENDO CONVIDADO(A) A PARTICIPAR, COMO VOLUNTÁRIO(A), DA PESQUISA 
“ASSOCIAÇÃO DA RAZÃO CINTURA/QUADRIL COM OS FATORES DE DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME 
METABÓLICA”. ESSA PESQUISA SE JUSTIFICA PERANTE AO CRESCENTE AUMENTO DO NÚMERO DE 
MILITARES PORTADORES DE SINDROME METABÓLICA E DA FALTA DE ESTUDOS DE INDICADORES 
ANTROPOMÉTRICOS NO DIAGNÓSTICO DESSA SÍNDROME NA POPULAÇÃO MILITAR. POR GENTILEZA, LEIA 
NA SEQUÊNCIA AS DEMAIS INFORMAÇÕES ACERCA DA PESQUISA PARA QUE VOCÊ POSSA DECIDIR SE 
ACEITA OU NÃO PARTICIPAR DA MESMA. 
OBJETIVOS: INVESTIGAR A ASSOCIAÇÃO DA RAZÃO CINTURA/QUADRIL COM OS FATORES DE RISCO DA 
SINDROME METABÓLICA EM MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO, AVALIANDO COMO INDICADOR 
ANTROPOMÉTRICO EFICAZ EM SEU DIAGNÓSTICO. 
PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: APÓS SEU CONSENTIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA QUE 
SE DÁ APÓS A LEITURA DE TUDO O QUE AQUI ESTÁ ESCRITO E A ASSINATURA AO FINAL, VOCÊ SERÁ 
SUBMETIDO A UMA COLETA SANGUINEA, PARA VERIFICAR OS NÍVEIS DE GLICEMIA DE JEJUM, HDL-C E 
TRIGLICERÍDIOS, QUE SERÁ REALIZADA NAS DEPÊNDENCIAS DO INSTITUTO DE PESQUISA DA 
CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO, EM SEGUIDA SERÁ REALIZADA UMA ANAMNESE, MEDIÇÃO DAS 
PRESSÕES ARTERIAIS DE REPOUSO E COLETA DE DADOS ANTROPOMÉTRIOS.  
DESCONFORTO E POSSÍVEIS RISCOS ASSOCIADOS À PESQUISA: POR OCASIÃO DA COLETA DE SANGUE 
PODE HAVER DOR OU DESCONFORTO LOCAL E UM PEQUENO HEMATOMA CAUSADO PELA AGULHA. AS 
DEMAIS ETAPAS DE COLETA DE DADOS SERÃO REALIZADAS EM SALA RESERVADA PARA MAIOR 
PRIVACIDADE. ALÉM DISSO, CONTAMOS COM EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS NO LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA ATENDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIAS. CASO SINTA QUALQUER 
DESCONFORTO, INTERROMPA IMEDIATAMENTE O TESTE. VOCÊ TAMBÉM PODERÁ PEDIR A INTERRUPÇÃO   
DEFINITIVA OU TEMPORÁRIA DESSA ANÁLISE CASO SEJA DESCONFORTÁVEL PARA VOCÊ. A SUA DECISÃO 
SEMPRE SERÁ RESPEITADA. TODAVIA, GOSTARIA DE ESCLARECER QUE VOCÊ NÃO CORRERÁ NENHUM 
RISCO QUANTO À SUA INTEGRIDADE FÍSICA, DIFAMAÇÃO, CALÚNIA OU QUALQUER DANO MORAL. SUA 
IDENTIDADE SERÁ MANTIDA EM ABSOLUTO SIGILO. 
BENEFÍCIOS DA PESQUISA: VOCÊ ESTARÁ CONTRIBUINDO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE MELHORES 
ESTRATÉGIAS A SEREM EMPREGADAS NA IDENTIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICA EM 
MILITARES. AO TÉRMINO DO ESTUDO AS CONCLUSÕES SERÃO APRESENTADAS AOS PARTICIPANTES. 
ESCLARECIMENTOS E DIREITOS: A SUA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA NÃO SERÁ REMUNERADA, PORÉM 
TODAS A DESPESAS (TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ETC) PARA SUA PARTICIPAÇÃO SERÃO RESSARCIDAS. 
VOCÊ TEM DIRETO A RECEBER UMA VIA DESSE DOCUMENTO. EM QUALQUER MOMENTO VOCÊ PODERÁ 
OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE TODOS OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA E NAS 
FORMAS DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. POSSUI TAMBÉM A LIBERDADE E O DIREITO DE RECUSAR 
SUA PARTICIPAÇÃO OU RETIRAR SEU CONSENTIMENTO EM QUALQUER FASE DA PESQUISA, SEM 
QUALQUER PREJUÍZO PESSOAL OU PROFISSIONAL, BASTANDO ENTRAR EM CONTATO COM O 
PESQUISADOR. IMPORTANTE QUE VOCÊ SAIBA QUE DIANTE DE EVENTUAIS DANOS COMPROVADAMENTE 
PROVOCADOS PELA PESQUISA (COM INEQUÍVOCA RELAÇÃO CAUSAL ESTABELECIDA) VOCÊ TERÁ DIREITO 
A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO. CASO VOCÊ TENHA ALGUMA RECLAMAÇÃO OU QUEIRA 
DENUNCIAR QUALQUER ABUSO OU IMPROBIDADE DESTA PESQUISA, DENUNCIE AO COMITÊ DE ÉTICA E 
PESQUISA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO (CEP-CCFEX). VOCÊ PODE FAZÊ-LO PELO 
TELEFONE, NO NÚMERO (21) 2586 2297, POR EMAIL (CEP@CCFEX.EB.MIL.BR) OU IR AO LOCAL, 
LOCALIZADO À RUA JOÃO LUIZ ALVES, S/Nº, SALA DO CEP-CCFEX NO PRÉDIO DA ESEFEX, URCA. OS 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO CEP-CCFEXSÃO: 2ª A 5ªFEIRA, DAS 10H ÀS15H. 
CONFIDENCIALIDADE E AVALIAÇÃO DOS REGISTROS: A SUA IDENTIDADE E DE TODOS OS VOLUNTÁRIOS 
SERÃO MANTIDAS EM TOTAL SIGILO POR TEMPO INDETERMINADO, TANTO PELO EXECUTOR COMO PELA 
INSTITUIÇÃO ONDE SERÁ REALIZADA A PESQUISA. OS RESULTADOS DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS 
NA PESQUISA SERÃO ANALISADOS E ALOCADOS EM TABELAS, FIGURAS OU GRÁFICOS E DIVULGADOS EM 
PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, PERIÓDICO CIENTÍFICO OU OUTRA FORMA DE DIVULGAÇÃO QUE PROPICIE 
O REPASSE DOS CONHECIMENTOS PARA A SOCIEDADE E PARA AUTORIDADES NORMATIVAS EM SAÚDE 
NACIONAIS OU INTERNACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS/LEIS LEGAIS REGULATÓRIAS DE 
PROTEÇÃO NACIONAL OU INTERNACIONAL. 
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CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 
 

Eu, _______________________________________________________________, portador da Carteira de identidade 
nº por me considerar devidamente 
informado(a) e esclarecido(a) sobre o conteúdo deste termo e da pesquisa a ser desenvolvida, livremente expresso meu 
consentimento para inclusão, como sujeito da pesquisa. 

 
 
 

 / /  
 

ASSINATURA DO PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO DATA 
 
 

 / /  
 

                         JOÃO VICTOR FERREIRA                                                      DATA 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

 
 
 
 

 Contato do Pesquisador Responsável: JOÃO VICTOR FERREIRA (42) 99154-5407 ou ainda: 

victorferreiraa@hotmail.com 


