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Resumo: No dia 19 de Outubro de 2018 os acadêmicos do projeto de extensão Educação em Saúde da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) realizaram um rastreamento de síndrome metabólica para os 

participantes de um grupo de dança da Unidade Básica de Saúde Nilton Luiz de Castro, no bairro Tarobá em 

Ponta Grossa – PR. A atividade objetivou avaliar vários sinais e hábitos de vida, servindo como parâmetro para 

iniciar o rastreamento de possíveis distúrbios metabólicos como obesidade, diabetes e hiperlipidemias. Os 

resultados obtidos incentivam a realização de outras ações relacionadas à diminuição da porcentagem da 

síndrome metabólica. A ação reforça a importância de um diagnóstico precoce relacionado ao metabolismo, o 

que oferece um bom prognóstico, além de aumentar o contato da universidade para com a comunidade, 

oferecendo experiência aos alunos. 

Palavras-chave: Rastreamento. Saúde. Síndrome Metabólica.  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Educação em Saúde. 

PÚBLICO-ALVO  

Usuários da Unidade Básica de Saúde (UBS) Nilton Luiz de Castro, localizada no 

bairro Tarobá, que participam do grupo de dança.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

Unidade de Saúde Nilton Luiz de Castro. 

JUSTIFICATIVA 

A relevância clínica da Síndrome Metabólica (SM) ganha destaque em virtude do 

seu impacto no aumento do risco para o diabetes tipo 2 e para doenças cardiovasculares 

(MORRISON et al., 2008). Nesta situação, o rastreamento para detecção e tratamento precoce 

de indivíduos assintomáticos ou sob risco de desenvolvimento constitui uma estratégia 

importante para diminuição da morbimortalidade (CFF, 2016). 

Os fatores de risco refletem-se de maneira negativa sobre a qualidade de vida (QV), 

pois levam ao prejuízo da capacidade funcional. Portanto, medidas de divulgação do controle 

metabólico são capazes de prevenir ou retardar o aparecimento de condições crônicas. 

Conhecendo os fatores de risco, dependendo dos resultados encontrados, é possível planejar e 

executar ações que visem promover uma melhora na QV dos pacientes com doenças crônicas 

e dos propensos a desenvolverem tais doenças (MACCARONE; LIMA; FERREIRA, 2017). 

A fim de rastrear participantes de um grupo de dança da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Nilton Luiz de Castro, no bairro Tarobá em Ponta Grossa – PR, supervisionados pelas 

docentes e pela farmacêutica da unidade de saúde responsáveis pelo projeto Educação em 

Saúde, foi realizado uma coleta pessoal, da história da doença atual, dados antropométricos, 

medicamentos em uso e posteriormente coleta de exames laboratoriais no sistema. Assim, 

podendo concluir quais participantes já eram ou não tratados segundo as informações obtidas, 

podendo posteriormente executar ações para melhora dos resultados obtidos, resultando em 

melhor qualidade de vida. 

OBJETIVOS 

Esta atividade realizada pelo projeto Educação em Saúde teve como objetivos: 
 

 Realizar um rastreamento em saúde, visando prevenir ou detectar possíveis 

casos de SM; 

 Verificar os fatores de risco para SM (obesidade abdominal, HDL, 

triglicerídeos, glicose e pressão arterial); 
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 Avaliar os parâmetros antropométricos, perfil lipídico e fatores que podem 

contribuir para obesidade como má alimentação e sedentarismo; 

 Auxiliar o trabalho da equipe da UBS fornecendo os resultados obtidos, 

aumentando o alcance das ações de prevenção e promoção da saúde. 

METODOLOGIA 

A atividade foi realizada no dia 19 de Outubro de 2018, pelos acadêmicos 

integrantes do projeto Educação em Saúde do curso de Farmácia da UEPG, destinada aos 

participantes do grupo de dança organizado pelas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) da 

UBS. O rastreamento ocorreu na chegada dos participantes ao local da atividade, por volta das 

9 horas. Foi elaborado um instrumento que serviu como guia para padronização das 

informações obtidas (quadro 1). 

Quadro 1 – Instrumento elaborado para coleta de dados 

RASTREAMENTO EM SAÚDE 

Nome Data de nascimento: 

Peso: Altura: IMC: 

Pressão Arterial: Frequência cardíaca 

Circunferência abdominal Tipo de perfil: 

Jejum: Sim (  ) 

             Não (  ) 

 

Glicemia capilar: 

História da doença atual: 
Tabagismo (  ) Hipertensão (  ) Obesidade (  ) Sedentarismo (  ) Diabetes mellitus (  ) 

Medicamentos Utilizados: 

Exames Laboratoriais: 

Fonte: O autor 

Para verificação da pressão arterial foi utilizado o método auscultatório utilizando 

esfigmomanômetro aneroide e estetoscópio, conforme preconizado pela 7ª Diretriz Brasileira 

de Hipertensão (2016). Para a glicemia capilar, realizou-se a punção capilar utilizando tiras 

reagentes, lancetas e glicosímetro da marca On Call Plus
®
. O peso, em quilogramas (kg) foi 

aferido por meio de uma balança analógica. A altura, em metros, foi mensurada com uma fita 

métrica fixada em uma parede sem rodapé. Os sujeitos foram posicionados de pé e de costas 

para a fita métrica, com os pés paralelos e os tornozelos juntos. A região glútea, ombros e a 

parte posterior da cabeça tocavam a parede e os braços permaneciam soltos ao longo do 

corpo. Apoiou-se um esquadro no topo da cabeça sem empurrar a mesma para baixo.  

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado usando-se a fórmula: IMC=peso 

(kg) / altura² (m) e classificado de acordo com os pontos de corte estabelecidos pela 
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organização Mundial de Saúde (OMS). Para aferição da circunferência abdominal, o 

indivíduo permaneceu em pé com o abdômen relaxado, braços soltos e os pés em uma 

distância de 25 a 30 cm. A fita foi colocada horizontalmente na linha média entre a 

extremidade da última costela e a crista ilíaca (osso do quadril), ao redor do abdômen. A 

leitura foi realizada após a expiração do indivíduo. Os exames laboratoriais foram coletados 

posteriormente no sistema da UBS, o que explica nem todos possuírem os mesmo exames. 

A SM foi definida de acordo com os critérios propostos pela National Cholesterol 

Education Program - Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III), que exige a presença de três 

ou mais dos seguintes componentes: obesidade central (Circunferência abdominal > 102 cm 

para homens e > 88 cm para mulheres), hipertrigliceridemia (TG > 150 mg/dL), baixo HDL 

(HDL < 40 mg/dL para homens e <50 mg/dL para mulheres), hipertensão arterial (pressão 

arterial sistólica [PAS] > 130 mmHg e/ou pressão arterial diastólica [PAD] > 85 mmHg e/ou 

tratamento para hipertensão arterial), hiperglicemia (glicemia de jejum > 100 mg/dL) (SBC, 

2005). 

RESULTADOS 

Participaram do rastreamento 21 indivíduos, sendo que 17 eram mulheres (81%) e 4 

homens (19%). Desse total, 71% se apresentavam obesos, 52% apresentavam obesidade 

abdominal, 23,8% apresentavam hipertrigliceridemia, 48% não possuíam exames de 

triglicerídeos; 9,5% tinham baixos níveis de HDL e 48% não possuíam exames de HDL; 28,6% 

com diabetes mellitus (destes 14,3% com hiperglicemia) e 52,3% com hipertensão arterial. 

Apesar das mulheres se apresentarem em uma maior quantidade significativa, é possível 

observar grande prevalência de obesidade e obesidade abdominal nas mesmas. A forma de 

distribuição e acúmulo do tecido adiposo se deve à influência dos hormônios testosterona e de 

corticoides nos homens e progesterona e estrógeno nas mulheres. Atualmente a associação da 

adiposidade abdominal com os componentes da SM é bem estabelecida; pacientes com maior 

grau de resistência á insulina apresentam maior deposição intra-abdominal de gordura. 

Do total de pessoas atendidas, 43% possuem alto risco para SM devido à presença 

de três componentes estabelecidos pelo NCEP-ATP III (NCEP, 2001). Outros 43% tiveram 

análise inconclusiva devido à falta de acompanhamento anual de exames laboratoriais. 

Apenas 14% continham todas as informações necessárias para análise e não possuíam os 

critérios da SM. Destaca-se a importância do acompanhamento desses parâmetros para a 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

5 

terapia preventiva da Estratégia da Saúde da Família (ESF), a qual busca promover a 

qualidade de vida da população e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o trabalho apresentado pode-se concluir que a prevalência da Síndrome 

Metabólica é cada vez mais comum, mesmo em indivíduos não sedentários. A dificuldade 

encontrada é o não acompanhamento laboratorial anual dos pacientes, o que deixa o screening 

inconclusivo. Para os pacientes, o diagnóstico é válido quando aplicado ações que auxiliem o 

controle das medidas, para que no futuro a Síndrome Metabólica seja cada vez menos 

recorrente. 

APOIO 

Fundação Araucária e Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 
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