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RESUMO: A síndrome metabólica (SM) constitui uma epidemia mundial atualmente. Números 
alarmantes correlacionam a SM com alto risco cardiovascular e elevado custo sócio-econômico. O 
padrão de distribuição da gordura corporal, especialmente o predomínio de gordura visceral, emerge 
como um elo entre o tecido adiposo e a resistência à insulina. Estudos epidemiológicos e expe-
rimentais reportam a estreita relação entre a adiposidade centrípeta com a intolerância à glicose, 
hiperinsulinemia, dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica. O excesso de gordura visceral e a 
resistência à insulina aparecem como cerne na da SM. Assim, a perda ponderal por meio da terapia 
de mudança de estilo de vida é pertinente para restaurar a homeostasia em indivíduos portadores de 
SM, dado o enorme desarranjo metabólico e transtornos psicossociais causados por esta. Hábitos 
alimentares saudáveis e exercício físico regular devem ser intervenções precoces na tentativa de 
reduzir o impacto das anormalidades metabólicas sobre a mortalidade cardiovascular. Este artigo 
visa definir e descrever os principais caracteres inerentes à síndrome metabólica, assim como sugerir 
tratamentos não-farmacológicos para seus portadores.

Palavras-chave: Síndrome metabólica, resistência à insulina, gordura visceral, atividade física.

ABSTRACT: Lately, metabolic syndrome has been considered epidemic worldwide. Expressive num-
bers correlate MS with high cardiovascular risk and economic burden.  Distribution pattern of body 
fat, especially excessive visceral fat, appear as a link between adipose tissue and insulin resistance. 
Epidemiological and experimental data unraveled a close relationship among central obesity and 
glucose intolerance, hyperinsulinemia, dyslipidemia and hypertension. Excessive visceral fat and 
insulin resistance seems to be the core of MS development. In this way, weight loss due to better food 
habits and practice of physical exercises is crucial to restore homeostasis in individuals with MS, 
considering the enormous metabolic and psychosocial impairments caused by this. Lifestyle change 
therapy must be an early intervention aiming at reducing the impact of metabolic abnormalities upon 
cardiovascular mortality. This article aims to define and describe the main components of MS as well 
as suggest non-pharmacological treatments to its patients. 

Keywords: Metabolic syndrome, insulin resistance, visceral fat, physical activity.

1  Aluna da Pós Graduação – UNISUAM

2  Aluna de Doutorado – UERJ

3  Aluna de Doutorado – UERJ

4  Docente - UNISUAM

5  Docente - UNISUAM

6  Docente - UNISUAM

7  Docente - UNISUAM

Caracteres da síndrome metabólica e tratamento 
não farmacológico: uma revisão da literatura



12
UNISUAM | Centro Universitário Augusto Motta

Revista Augustus  |  Rio de Janeiro  |  Vol. 14  |  N. 29  |  Fevereiro de 2010  |  SemestralARTIGOS

Caracteres da síndrome metabólica e tratamento não farmacológico: uma revisão da literatura

IntROdUçãO

A obesidade é uma doença crônica, cuja 
prevalência mundial vem alcançando propor-
ções pandêmicas neste novo milênio (Grundy 
2008). Esse constante incremento da sua 
prevalência global pode ser explicado pelo 
processo de transição nutricional, característi-
co de países em desenvolvimento ao longo da 
segunda metade do século passado e por meio 
do qual ocorreu uma redução da prevalência 
da desnutrição infantil com concomitante in-
cremento da ocorrência de obesidade (Astrup, 
Dyerberg et al. 2008).

A obesidade desempenha um papel efetivo 
na determinação de co-morbidades associadas 
tais como a dislipidemia, a hipertensão arterial 
sistêmica, a resistência à insulina e o diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2), as quais constituem 
fatores de risco para doenças cardiovascula-
res (DCV) (Grundy 2006). O estudo dessas 
co-morbidades é de extrema importância para 
compreender a complexidade do desarranjo 
metabólico que ocorre no indivíduo obeso 
e para proporcionar uma detecção precoce 
desse distúrbio metabólico. Nesse contexto, 
a resistência à insulina vem sendo apontada 
como o cerne para o desenvolvimento de uma 
constelação de anormalidades metabólicas 
inclusive a obesidade, as quais em conjunto, 
são denominadas síndrome metabólica (SM) 
(Eckel, Grundy et al. 2005).

A SM acomete atualmente indivíduos 
de diversas etnias e classes sociais. Apesar 
da sua etiologia multifatorial não ter sido 
completamente elucidada, é consensual que 
fatores ambientais e dietéticos contribuem 
para o excessivo ganho de peso. O excesso de 
gordura visceral abdominal apresenta íntima 
correlação com a resistência à insulina, à me-
dida que um desarranjo do eixo adipoinsular 
é determinante para deflagrar a hiperinsuli-
nemia e hiperleptinemia característicos em 

indivíduos obesos (Vickers, Reddy et al. 2001; 
Nascimento, Barbosa-da-Silva et al. 2009).

Estudos experimentais revelam que o ele-
vado consumo de alimentos ricos em gorduras 
trans e ácidos graxos saturados é crucial para 
o aumento dos depósitos adiposos e, por con-
seguinte, para a manifestação da SM (Souza-
Mello, Mandarim-de-Lacerda et al. 2007; 
Parente, Aguila et al. 2008). Dessa mesma 
forma, o sedentarismo é imperativo para o de-
senvolvimento dos caracteres principais dessa 
síndrome, a qual causa não só manifestações 
cardiovasculares em longo prazo, mas tam-
bém falência de órgãos vitais como o fígado 
e o pâncreas (Marchesini, Brizi et al. 2001; 
Mathur, Marine et al. 2007). Dessa forma, a 
SM representa muito mais do que alterações 
do metabolismo ou perturbações de ordem 
estéticas. Além de modificar o convívio social 
do indivíduo, com manifestações psicosso-
ciais importantes, ela representa gastos exor-
bitantes por parte do sistema de saúde para 
tentar postergar danos irreversíveis a órgãos 
chave do metabolismo (Eckel, Grundy et al. 
2005; Grundy 2008). Logo, além do tratamen-
to, estratégias que conduzam a prevenção da 
síndrome fazem-se pertinentes.

À luz do exposto, esta revisão de literatura 
visa definir e descrever os principais carac-
teres inerentes à síndrome metabólica, assim 
como sugerir tratamentos não-farmacológicos 
para portadores desta síndrome.

MEtOdOlOgIA

Foram utilizadas como referência para a 
busca bibliográfica as bases de dados Scielo 
e Pubmed. Os artigos selecionados foram pu-
blicados entre o ano 2000 e 2009 nos idioma 
português e inglês. Os descritores utilizados na 
busca foram ‘obesity’, ‘metabolic syndrome’, 
‘hypertension’, ‘visceral obesity’, ‘insulin re-
sistance’, ‘hyperinsulinemia’, ‘dyslipidemia’, 
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‘nutritional transition’, ‘physical exercise’ e 
‘type 2 diabetes’.

definição de síndrome metabólica

Por definição, a SM compreende uma 
constelação de anormalidades metabóli-
cas que inclui: aumento da circunferência 
abdominal, hipertensão arterial sistêmica, 
dislipidemia e intolerância à glicose ou DM 
2 (Eckel, Grundy et al. 2005). Constitui-se 
em fator de risco de DCV e doença arterial 
coronariana (DAC), com elevada incidência 
e prevalência no adulto. A presença de SM 
aumenta a mortalidade geral em 1,5 vezes e 
a mortalidade cardiovascular em 2,5 vezes 
(Guimarães 2006). 

No que tange ao diagnóstico da SM, em-
bora ainda não exista um consenso, existem 
duas principais diretrizes a serem seguidas: a 
primeira estabelecida pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) e a segunda elaborada 

Quadro 1 - Critérios para diagnóstico da síndrome metabólica

Circunferência abdominal > 102 cm em homens
> 88 cm em mulheres

Níveis pressóricos ≥ 130 ou 85 mmHg

Glicemia de jejum ≥ 110 mg/dL

HDL- colesterol < 40 mg/dL para homens
< 50 mg/dL para mulheres

Triglicérides ≥ 150 mg/dL

pelo ‘National Cholesterol Education Pro-
gram’ (NCEP/ATP-III). A definição da OMS 
privilegia a presença dos fatores de risco e 
é caracterizada pela resistência insulínica ou 
pela alteração do distúrbio do metabolismo 
da glicose. Os critérios da ATP-III apresen-
tam maior aplicabilidade na prática clínica, 
pois não necessitam de teste oral de tolerân-
cia à glicose, como da OMS, sendo adotados 
pela I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e 
Tratamento da SM. Dessa forma, o diagnós-
tico é determinado pela presença de três ou 
mais dos seguintes componentes descritos no 
quadro 1 (NCEP 2002; SBH 2004).

Recentemente, a “International Diabetes 
Federation” (IDF) redefiniu padrões para SM 
enfatizando os pontos de corte para definição 
de obesidade central de acordo com a etinia 
do indivíduo avaliado (Nakazone 2007). A 
prevalência de SM varia, dependendo dos 
critérios utilizados e de acordo com a faixa 
etária e sexo (de Moraes, Fulaz et al. 2009).
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2.2. definição e classificação da obesidade

O sedentarismo e a maior disponibilidade 
e consumo de alimentos ricos em gorduras, 
açúcar e cereais refinados aliados à redução no 
consumo de carboidratos complexos e fontes 
de fibras, mudou o perfil de morbimortalidade 
nas sociedades, destacando-se o excesso de 
peso e a obesidade como doenças fundamen-
tais (Marinho 2003; Astrup, Dyerberg et al. 
2008).

Por definição, a obesidade é o excesso de 
peso corporal e de deposição de gordura no 
tecido adiposo, 20% ou mais do peso ideal, 
havendo a perda da estética e eficiência corpo-
ral, causada sempre pela ingestão de alimentos 
energéticos superior ao gasto energético orgâ-
nico (Bray 1985).

No que concerne ao grau de obesidade, o 
IMC (índice de massa corporal) é calculado a 
partir da fórmula Peso/Eestatura², onde o peso 
corporal é expresso em quilogramas e a esta-
tura em metros. Valores entre 20 e 24,9 Kg/m² 
indicam eutrofia, a faixa entre 25 e 29,9Kg/m² 
refere-se ao sobrepeso e resultados acima de 
30Kg/m² diagnosticam obesidade, sendo esta 
obesidade grau I (30-34,9 Kg/m²), grau II (35-
40 Kg/m²) ou grau III (obesidade mórbida, 
>40Kg/m²).

Contudo, o IMC não descreve a ampla 
variação que ocorre na composição corporal 
de indivíduos, desconsiderando idade, relação 
de IMC e indicadores de composição, como, 
por exemplo, a gordura corporal. Assim, estes 
critérios podem significar pouca especificida-
de em termos de associação de risco de saúde 
entre diferentes indivíduos ou populações 
(Pinheiro 2004).

Outra classificação importante da obesi-
dade leva em consideração o padrão de dis-
tribuição da gordura corporal. Na obesidade 

andróide ocorre o predomínio dos depósitos 
de tecido adiposo na região abdominal, repre-
sentando alto risco para desenvolvimento de 
DCV. Por outro lado, na obesidade ginecóide, 
o tecido adiposo predomina na região das co-
xas e glútea, sendo subcutânea e não causando 
compressão de órgãos importantes como o 
rim. Portanto, a gordura subcutânea apresenta 
um menor risco de complicações (Francischi 
2000; Duarte 2002).

A relação cintura e quadril (RCQ) reflete 
a proporção de gordura intra-abdominal e tem 
sido utilizada em diversos estudos epidemio-
lógicos para mostrar o risco aumentado para 
o DM, doenças cardiovasculares e HAS. En-
tretanto, a circunferência abdominal tem de-
monstrado ser um marcador mais que preciso 
de gordura abdominal do que a RCQ, uma vez 
que não há um consenso para pontos de cortes 
preditivos de obesidade centrípeta quando a 
relação é utilizada (Duarte 2002; Despres and 
Lemieux 2006).

Várias evidências indicam que a obesidade 
está associada a um processo inflamatório sub-
clínico e o tecido adiposo é reconhecido como 
capaz de expressar e secretar uma variedade 
de peptídeos bioativos, conhecidos como adi-
pocitocinas, que agem tanto in loco (ação au-
tócrina ou parácrina) como sistematicamente 
(ação endócrina), estando muitas destas subs-
tâncias envolvidas com fenômenos inflamató-
rios (Ribeiro Filho 2006). Na gênese da SM, 
podemos destacar o aumento da leptina, PAI-1 
(Inibidor do ativador de plasminogênio-1) e 
TNF- α (Fator de necrose tumoral), paralelo à 
redução dos níveis de adiponectina. O quadro 
2 detalha os principais efeitos fisiológicos das 
adipocitocinas mais freqüentes na literatura 
(Laclaustra, Corella et al. 2007).

Caracteres da síndrome metabólica e tratamento não farmacológico: uma revisão da literatura
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Resistência à insulina e diabetes mellitus 
tipo 2

A obesidade central associa-se de modo 
independente com os componentes da SM 
e com a resistência à insulina (Despres and 
Lemieux 2006). O excesso de tecido adipo-
so correlaciona-se com hiperleptinemia e 
resistência à leptina em tecidos alvo como o 
pâncreas. Na vigência de resistência à leptina, 
este hormônio perde a capacidade de impedir 
a secreção de insulina pelo pâncreas, gerando 
hiperinsulinemia (Vickers, Reddy et al. 2001).

A resistência à insulina pode ser definida 
como a situação onde a insulina por falha na 
interação com o seu receptor ou alterações 
pós-receptor de insulina não é capaz de pro-
mover a translocação dos transportadores de 
glicose para a membrana e, dessa forma, a 
glicose não é internalizada pela célula para ser 
utilizada como fonte energética. Num primeiro 
momento, a hiperinsulinemia compensatória 

ocorre e o indivíduo consegue manter a gli-
cemia, caracterizando a resistência à insulina. 
Gradativamente a hiperglicemia ocorre e a in-
tolerância à glicose e o DM2 são evidenciados 
(Sesti 2006). 

A indisponibilidade das células em utilizar 
a glicose faz com que aumente a liberação de 
ácidos graxos do tecido adiposo, o que esti-
mula a gliconeogênese hepática, dificultando 
ainda mais a homeostase da glicose sanguínea. 
A hiperinsulinemia resultante também reduz a 
excreção de sódio pelo organismo, o que pro-
voca a expansão do volume extracelular, au-
mentando o trabalho do coração e do sistema 
cardiovascular periférico. A insulina aumenta 
a atividade do sistema nervoso simpático, 
acarretando vasoconstricção, o que aumenta o 
risco cardiovascular (Reaven 1995; Handels-
man 2009).

A RI atua como fator desencadeante de ou-
tras alterações que vem sendo incluídas como 

Quadro 2 - Principais adipocitocinas e suas funções

Citocina Função/Efeito

Adiponectina Influência na sensibilização insulínica e propriedades anti-
aterogênicas

Angiotensinogênio Precursor da angiotensina II, regulador da pressão sanguí-
nea e influência na adiposidade

ASP (Proteína estimuladora de acilação) Influência na síntese de triacilglicerol no tecido adiposo

IL-6 (Interleucina-6) Mediador do processo inflamatório e influência no metabo-
lismo lipídico

Leptina
Sinalização cerebral do estoque de gordura corporal, influ-
ência na sensibilização insulínica, regulação do apetite e 
gasto energético

PAI-1 (Inibidor do ativador de plasminogênio-1) Potente inibidor do sistema de fibrinólise

Resistina Influência no desenvolvimento à resistência insulínica

TNF- α (Fator de necrose tumoral) Interferência na sinalização insulínica e possível causa da 
resistência à insulina na obesidade

Patrícia Guilherme Monteiro et al
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componentes da SM, dentre esses se desta-
cam: doença hepática gordurosa não alcoólica, 
doença pancreática gordurosa não-alcoólica e 
síndrome dos ovários policísticos (Watanabe, 
Yaginuma et al. 2008).

Atualmente, o método mais acurado para 
a determinação da RI é o clamp euglicêmico 
hiperinsulinêmico, entretanto, é uma técnica 
dispendiosa, demorada, invasiva e de alta 
complexidade. O índice homeostasis model 
assessment of insulin resistance (HOMA-IR) 
representa uma das alternativas para avaliação 
da RI, por ser de aplicação mais fácil e por 
apresentar forte correlação com o clamp (Vas-
ques 2009).

A resistência à insulina na obesidade é 
manifestada pela redução do transporte e do 
metabolismo da glicose, estimulado pela insu-
lina no adipócito e músculo esquelético, bem 
como pelo aumento da liberação glicose hepá-
tica, podendo resultar, em parte, de alterações 
nas vias de transmissão do sinal da insulina. O 
desequilíbrio deste mecanismo resulta na pro-
gressiva diminuição da tolerância à glicose, 
que pode ter como resultado final o surgimen-
to de DM2 (Sesti 2006; Corrêa 2007).

O DM2 decorre da incapacidade da insu-
lina em exercer adequadamente seus efeitos, 
resultando em resistência insulínica, carac-
terizando-se pela presença de hiperglicemia 
crônica, freqüentemente acompanhada de 
dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção 
endotelial (Reaven 1995; McLellan 2007).

A glicemia que começa a se elevar é resul-
tado não apenas da resistência periférica au-
mentada, mas também de progressiva falência 
das células beta pancreáticas, agravadas pela 
lipotoxicidade. Nesse cenário, a intensa ativi-
dade inflamatória deflagra novos mecanismos 
de aterosclerose. Esta interface diabetes e 
DCV advêm do fato que seus componentes 

têm como origem comum o aumento da adipo-
sidade visceral (Winzell, Svensson et al. 2003; 
Corrêa 2007).

Hipertensão Arterial Sistêmica

A prevalência de HAS (pressão sistólica 
superior a 140 mmHg e diastólica superior a 
90mmHg) no Brasil é desconhecida, uma vez 
que os estudos sobre a patologia têm focado 
praticamente as regiões sul e sudeste do país 
(Pimenta 2008). No entanto, alguns autores 
afirmam que 20% dos adultos brasileiros so-
frem de HA, enquanto a prevalência da doença 
entre indivíduos que vivem em áreas urbanas 
parece variar de 22,3% a 43,9%, com base nos 
critérios do ‘Joint National Committee’ (NIH 
2004).

Entre hipertensão e obesidade existe uma 
relação bem estabelecida: pessoas obesas têm 
três vezes mais probabilidade de desenvolver 
hipertensão, estando relacionada à resistência 
insulínica e hiperinsulinemia compensatória, 
mais freqüentemente presente em indivíduos 
com obesidade abdominal ou visceral (Davy 
and Hall 2004; Pereira 2005).

Alguns autores sugerem a participação de 
um fator mecânico, onde a massa de gordura 
visceral determinaria o aumento da pressão 
intra-abdominal, cujos efeitos compressivos 
sobre os rins ativariam o sistema renina-
angiotensina-aldosterona e contribuiriam para 
elevação da pressão arterial presente na SM 
(Hall 2000).

A HAS ocorre com uma freqüência duas 
vezes maior em indivíduos com DM quando 
comparados a indivíduos normais, assim 
como, as complicações macro e microvascu-
lares do DM são aceleradas pela presença da 
hipertensão (Felício 2007).

dislipidemia

Caracteres da síndrome metabólica e tratamento não farmacológico: uma revisão da literatura
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A dislipidemia associada à síndrome meta-
bólica confere elevado risco cardiovascular e 
caracteriza-se por aumento dos triglicerídeos, 
diminuição da HDL e alterações qualitativas 
da LDL, tornando-as mais aterogênica, como 
a LDL pequena e densa. LDLs modificadas 
(LDLm) foram detectadas in vivo no plasma 
e em placas ateroscleróticas e uma pequena 
porcentagem do total destas apresenta maior 
carga negativa na superfície (LDL{-}), sendo 
uma sub-população heterogênea de partículas 
com maior poder de agressão ao endotélio. 
Origina-se da oxidação, glicação ou outros 
processos que alteram sua composição quími-
ca, estando aumentada em indivíduos diabé-
ticos, hipercolesterolêmicos e naqueles com 
doença isquêmica cardíaca (Ginsberg, Zhang 
et al. 2006; Siqueira 2006). 

A LDL-m, ao ser fagocitada pelo recep-
tor ‘scavenger’ do macrófago, transforma-se 
numa célula espumosa (principal componente 
das estrias gordurosas, lesões macroscópicas 
iniciais da aterosclerose) e inicia uma reação 
imune inflamatória. A participação da LDL-m 
no processo aterogênico continua até a ruptura 
da placa e trombogênese, quando ela induz 
apoptose em células epiteliais e musculares li-
sas, aumenta a produção de metaloproteinases 
que digerem a matriz, fragilizando a cápsula 
e exacerbando a inflamação pré-existente á 
formação do trombo (Ginsberg, Zhang et al. 
2006; SBC 2007).

Risco Cardiovascular

As DCV compreendem a DAC, o acidente 
vascular encefálico, a doença arterial periféri-
ca, as doenças renais e a insuficiência cardíaca 
congestiva e são atualmente a principal causa 
de mortalidade em todo o mundo. No Brasil, 
as DCVs representam as maiores taxas de 
morbidade e mortalidade. No de 2005 ocorre-
ram 283.927 óbitos por DCV correspondendo 
a 28,2% da mortalidade do país (SBC 2007).

A deterioração do sistema de fibrinólise faz 
parte das complicações cardiovasculares da 
obesidade e esse defeito tem sido relacionado 
às elevadas concentrações do PAI-I (Inibidor 
do ativador de plasminogênio-I). Atribui-se ao 
PAI-I, o papel de principal inibidor fisiológico 
da fibrinólise, na medida em que apresenta a 
capacidade de inibir o precursor da plasmina, 
cuja ação no processo de rompimento das 
redes de fibrina, evita a formação do trombo. 
Há referências acerca da relação entre o apa-
recimento de eventos tromboembólicos e con-
centrações aumentadas de PAI-I (Guimarães 
2007; Laclaustra, Corella et al. 2007).

terapia de mudança de estilo de vida

A reeducação alimentar e a perda ponderal, 
associadas à prática de atividade física regular 
são consideradas terapias de primeira escolha 
para o tratamento da síndrome metabólica, por 
favorecer a redução da circunferência abdomi-
nal e da gordura visceral, melhorar a sensibi-
lidade à insulina e diminuir as concentrações 
plasmáticas de glicose e triglicérides, aumen-
tar os valores de HDL colesterol, controle da 
pressão arterial, e, conseqüentemente, reduzir 
os fatores de risco para o desenvolvimento de 
DM 2 e DCV (SBH 2004; McLellan 2007) .

A terapia nutricional para os portadores 
de síndrome metabólica deve focar tanto o 
controle glicêmico, como também os demais 
fatores de risco cardiovascular, priorizando a 
perda ponderal de peso e melhorando a sensi-
bilidade à insulina, sendo o objetivo primário 
limitar a ingestão de gorduras saturadas, por 
constituírem o principal fator determinante 
da elevação das concentrações plasmáticas 
de LDL-c, e em seguida limitar os ácidos 
graxos trans isômeros, carboidratos simples e 
colesterol dietético (SBC 2007; Nascimento, 
Barbosa-da-Silva et al. 2009).

No que tange às características químicas, 
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dietas hiperglicídicas estão associadas ao 
aumento das concentrações plasmáticas de 
triglicerídeos e PAI-1, bem como à redução 
de HDL-c e menor fibrinólise. Tais malefícios 
são minimizados se a digestão e absorção dos 
carboidratos forem lentas, despertando assim 
o interesse do índice glicêmico (IG) dos ali-
mentos (Radulian, Rusu et al. 2009).

A recomendação de ingestão diária de fi-
bras alimentares é de 20 a 30 gramas, sendo 
que a dieta deve conter alimentos que ofere-
çam ao menos 5 a 10 gramas de fibras solúveis 
ao dia (reduzem o tempo do trânsito intestinal 
e ajudam na diminuição das concentrações 
séricas de colesterol). A adição de alimentos 
fontes de beta-glucanas, presente na aveia, é 
relevante para a redução principalmente do 
LDL-c (NCEP 2002; Naumann, van Rees et 
al. 2006).

Pesquisas mostram que determinadas die-
tas, como a Mediterrânea, colaboram para um 
melhor perfil colesterolêmico. Estas se benefi-

ciam do maior aporte de ácidos graxos monoin-
saturados (NCEP 2002; SBC 2007). Da mesma 
forma, os ácidos graxos poliinsaturados são 
importantes para normalizar o perfil lipídico 
de portadores da síndrome metabólica. Nesse 
sentido, evidências experimentais e epidemio-
lógicas sugerem que a suplementação diária 
de ácidos graxos essenciais de cadeia longa 
(presentes no óleo de peixe) promove além 
de perfil lipídico manos aterogênico, redução 
dos níveis pressóricos se maior sensibilidade 
à insulina, sendo pertinentes ao tratamento de 
portadores de SM (Catta-Preta, Oliveira et al. 
2006; Castro, Monteiro et al. 2007; SBC 2007; 
Nascimento, Barbosa-da-Silva et al. 2009). O 
quadro 3 ilustra as características químicas da 
dieta de portadores de síndrome metabólica, 
de acordo com a I diretriz brasileira para diag-
nóstico e tratamento da síndrome metabólica 
(SBH 2004).

Outro pilar da terapia de mudança de 
estilo de vida é a atividade física. Esta tem 
sido sistematicamente estudada como fator 

Quadro 3 - Características químicas da dieta recomendada pelas diretrizes brasileiras para tratamento da síndrome 
metabólica

Calorias e Macronutrientes Ingestão Recomendada
Calorias Totais Para reduzir o peso em 5% a 10% e prevenir recuperação

Carboidratos 50% - 60% das Calorias Totais

Fibras 20g – 30g/dia

Gordura Total 25% - 35% das Calorias Totais

Ácidos graxos saturados (AGS) <10% das Calorias Totais

Ácidos graxos poliinsaturados (AGPI) Até 10% das Calorias Totais

Ácidos graxos monoiInsaturados (AGMI) Até 20% das Calorias Totais

Colesterol < 300 mg/dia

Proteína 0,8g a 1,0g/Kg de peso atual/dia ou 15%
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preventivo no acometimento de enfermidades 
crônico-degenerativas, especialmente a sín-
drome metabólica e doenças cardiovasculares 
(Quitanda 2008).

Os benefícios da atividade física sobre a 
obesidade podem ser alcançados com intensi-
dade baixa, moderada ou alta, indicando que 
a manutenção de um estilo de vida ativo, in-
dependente de qual atividade física praticada, 
pode evitar o desenvolvimento desta doença 
(Ciolac 2004; SBH 2004).

A combinação de restrição calórica com 
exercício físico ajuda a manter a taxa meta-
bólica de repouso (TMR), melhorando os 
resultados de programa de redução de peso 
de longo período, pois o exercício físico eleva 
a TMR após sua realização, pelo aumento da 
oxidação de substratos, níveis de catecolami-
nas e estimulação de síntese protéica (Carroll 
and Dudfield 2004; SBH 2004).

Foi demonstrado em estudo que indivíduos 
com resistência à insulina melhoram a sensibi-
lidade à insulina em 22% após a primeira seção 
de exercícios e em 42% após seis semanas de 
treinamento, o que demonstra que o exercício 
físico apresenta tanto um efeito agudo como 
um efeito crônico sobre a sensibilidade à insu-
lina (Ciolac 2004).

Apesar de estudos acerca do efeito do exer-
cício físico sobre o perfil de lipídios e lipopro-
teínas em indivíduos com SM serem escassos, 
considerando o fato de que o exercício amplia 
a habilidade do tecido muscular de consumir 
ácidos graxos e aumenta a atividade da enzima 
lípase lipoprotéica no músculo, é provável que 
o exercício físico seja eficiente em melhorar o 
perfil de lipídios e lipoproteínas em indivíduos 
com SM (SBH 2004).

COnClUSõES

A síndrome metabólica é uma doença que 
marca a transição nutricional da atualidade, 
diminuindo a qualidade e a expectativa de vida 
humana. Os tratamentos não-farmacológicos 
citados nesta breve revisão de literatura são 
realmente eficientes se forem realizados mu-
tuamente, prescritos por profissionais de saúde 
qualificados e seus respectivos pacientes tive-
rem compromisso com sua saúde e bem-estar 
físico, mental e social.  A terapia de mudança 
de estilo de vida propicia tanto melhor qua-
lidade de vida aos pacientes quanto menores 
gastos do governo, dada a predominância e 
pluralidade das doenças crônicas não-trans-
missíveis.
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