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INTRODUÇÃO
As modificações ocorridas nos padrões socioeconômicos e culturais, decorrentes da
rápida urbanização e do desenvolvimento econômico, resultaram em mudanças
significativas nos hábitos de vida dos diferentes grupos populacionais (BARQUERA;
PEDROZA-TOBIAS; MEDINA, 2016).
A alta prevalência da SM no Brasil e no mundo, justifica a
realização de diferentes estudos com o intuito de contribuir para a
identificação dos estratos populacionais com maior vulnerabilidade.
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METODOLOGIA
Nosso objetivo foi analisar a frequência dos componentes da síndrome metabólica nos
participantes do Estudo Vida e Saúde em Pomerode - SHIP-Brazil.
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ANÁLISE/DISCUSSÃO
A faixa etária variou entre 20 e 79 anos, sendo 57,63% do sexo feminino.
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A HAS apresentou a maior variação por sexo, sendo diagnosticada em
43,2% dos homens e 27,7% das mulheres. Mais mulheres foram
diagnosticadas com três ou mais componentes (15,4% mulheres /
13,8% homens). Pucci e colaboradores (2017) também verificaram
resultados distintos nos percentuais relacionados a carga de doenças
analisadas por sexo.
Apenas 24,4% dos indivíduos não apresentaram nenhum componente
da SM. Contudo, cerca de 35,9% e 25,1% apresentaram um e dois
componentes, respectivamente, e 13,7% apresentaram três ou mais
componentes.
Os resultados condizem com os percentuais apresentados no estudo de
base populacional realizado por Ramires e colaboradores (2018)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da indisponibilidade dos dados bioquímicos para o diagnóstico de HDL-c, triglicerídeos
e glicemia de jejum, observa-se, no presente estudo, elevada taxa de individuos com diagnostico de
prevalência dos componentes isolados e SM em nosso estudo.
Por fim, nossos resultados sugerem a necessidade de
fortalecimento de políticas públicas de promoção de saúde a fim
de favorecer a adoção de comportamentos saudáveis, tais como
promoção de hábitos de vida saudáveis e de estilo de vida ativo,
além de acompanhamento em serviços de saúde.
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