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Resumo: A Síndrome Metabólica (SM) está associada à resistência de insulina e à deposição de gordura 
abdominal no indivíduo acarretando graves problemas de saúde. O objetivo deste trabalho e também uma das 
ações desenvolvidas pelo projeto “Avaliação e acompanhamento dos alunos do Instituto João XXIII, na cidade 

de Ponta Grossa, Paraná.” foi investigar quadros de SM em funcionários desta instituição, no ano de 2019. 
Participaram 46 funcionários, sendo 20 homens e 26 mulheres, com idades entre 18 e 62 anos. Foram avaliados 
dados de pressão arterial sistêmica, circunferência abdominal, índice de massa corporal (IMC) e de exames 
laboratoriais de glicose de jejum e perfil lipídico. Muitas alterações foram encontradas e 15,2% dos participantes 
se enquadraram no quadro de SM, de acordo com os critérios da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia. Verificou-se que 100% desses participantes apresentaram deposição de gordura abdominal, 57,1% 
eram hipertensos, 71,4% eram obesos e/ou intolerantes à glicose e todos (100%) apresentaram algum tipo de 
dislipidemia. Foi possível perceber o conhecimento superficial do assunto pelos funcionários, necessitando de 
atividades educativas para orientá-los sobre a gravidade do problema, de modo a auxiliar na conduta de 
diagnóstico, monitoramento e tratamento, bem como, a motivação extensionista na formação universitária. 
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NOME DO PROJETO 

Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do Instituto João XXIII, 

na cidade de Ponta Grossa, Paraná. 7ª edição (2019-2020). 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto destina-se aos indivíduos de ambos os gêneros constituídos por alunos (crianças 

e adolescentes) em condição de acolhimento, aos funcionários e aos usuários do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da "Escola Piamartina Instituto João XXIII 

(Instituto João XXIII ), do município de Ponta Grossa – Paraná. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto acontece em Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Atividades extensionistas foram desenvolvidas no Instituto João XXIII, situado na Rua 

Padre João Piamarta, s/n – Colônia Dona Luiza – CEP: 84046-060, Ponta Grossa-PR. 

Exames laboratoriais foram realizados no Laboratório Universitário de Análises 

Clínicas (LUAC) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), localizado na Avenida 

General Carlos Cavalcanti, 4748, Campus Uvaranas, CEP 84.030-900, Ponta Grossa-PR. 

JUSTIFICATIVA 

A Síndrome Metabólica (SM) é caracterizada por um conjunto de fatores de risco 

diretamente associada à resistência de insulina e à deposição de gordura abdominal. A alta 

prevalência na população fez com que a SM se tornasse um problema de saúde pública 

(ABESO, 2020). Hábitos de vida como, sedentarismo, etilismo, tabagismo e o estresse da 

atualidade são propulsores da evolução de doenças crônicas como a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), Diabetes mellitus (DM) e obesidade e contribuem para o aparecimento de 

SM. A interferência no metabolismo lipídico ocasiona doenças cardiovasculares (DCV) e 

consequentemente, uma cascata de distúrbios inflamatórios associados, que podem levar ao 

óbito. Os critérios de diagnóstico mais aceitos são os da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e os do National Cholesterol Education Program (NCEP) - americano (SBEM, 2020). 
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A SM pode estar associada às patologias como, esteatose hepática, câncer, depressão, 

doenças respiratórias e reumáticas. Sua evolução clínica exige cuidados, como mudanças de estilo 

de vida que inclui alimentação saudável, práticas de atividade física e perda de peso, além do 

monitoramento e tratamento médico. Isto devido à facilidade do quadro evoluir para o DM do tipo 

2 (DM2) e suas consequências e ainda, tem risco aumentado para o desenvolvimento de 

aterosclerose e outras comorbidades (CONITEC, 2020). 

Assim, objetivando a qualidade de vida e prevenção de incapacidades, este trabalho 

investigou a SM em funcionários do Instituto João XXIII.  

OBJETIVOS 

Este estudo teve como objetivo investigar quadros de síndrome metabólica em 

funcionários do Instituto João XXIII, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. 

METODOLOGIA 

O estudo foi transversal, descritivo e de caráter quantitativo e contou com a participação 

dos funcionários do Instituto João XXIII, no ano de 2019. As atividades de coleta de dados 

antropométricos (peso, altura e circunferência abdominal) aferição da pressão arterial (PA) e 

coleta de sangue venoso em jejum de 12 horas para dosagem de glicemia e lipídeos séricos dos 

participantes foram realizadas no Instituto João XXIII. As análises laboratoriais foram realizadas 

no LUAC/UEPG. 

Para obtenção da medida de peso foi utilizada a balança mecânica G-TECH®
 e para 

as de altura e circunferência abdominal utilizou-se a fita métrica. A OMS preconiza que o 

risco cardiovascular pode estar aumentado quando a medida da circunferência abdominal em 

adultos for maior ou igual a 102 cm para homens e maior ou igual a 88 cm em mulheres 

(ABESO, 2020). O cálculo do índice de massa corporal (IMC) foi obtido pela fórmula: 

peso/altura2. De acordo com o valor obtido, os resultados de IMC foram considerados: normal 

(18,5 a 24,9); sobrepeso (25,0 a 29,9); obeso grau I (30,0 a 34,9) e obeso grau II (35,0 a 39,9) 

(CONITEC, 2020). O método da aferição da PA foi o auscultatório ou de Korotkoff, com o 

auxílio de manguito, esfignomanômetro e estetoscópio para mensurar a pressões arteriais 

sistólica (PAS) e diastólica (PAD) em milímetros de mercúrio (mmHg). Seguiu-se a seguinte 

classificação: Normal: PAS ≤ 120 mmHg e PAD ≤ 80 mmHg; Pré-hipertensão: PAS entre 

121 e 139 mmHg e PAD entre 81 e 89 mmHg (MALACHIAS et al., 2016). 
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Para os exames de glicose plasmática em jejum (GJ) o sangue foi coletado em tubos a 

vácuo contendo fluoreto de sódio e para a dosagem dos lipídeos séricos em tubos com gel 

separador. As análises bioquímicas foram feitas no equipamento automatizado CT 300i - Wiener 

Lab®,  seguindo-se as técnicas e critérios padronizados pelo LUAC. Os  valores de referência 

(VR) foram de 60 a 99 mg/dL para a GJ; ≤ 190 mg/dL para o Colesterol Total (COL); ≥ 40 

mg/dL para o HDL; ≤ 150 mg/dL para TG. Os valores de lipoproteína de baixa densidade do 

colesterol (LDL) foram considerados conforme estratificação de risco cardiovascular (RCV), 

sendo: de muito alto risco, alto risco, risco intermediário e baixo risco; com suas respectivas metas 

para LDL: < 50, 70, 100 e 130  mg/dL (SBC, 2017). 

Foram considerados portadores de SM, os indivíduos que possuíram três ou mais dos 

seguintes critérios: obesidade, circunferência abdominal aumentada, elevados níveis de 

Triglicerídeos (TG), baixos níveis da lipoproteína de alta densidade do colesterol (HDL), presença 

de HAS, estado pró-inflamatório e pró-trombótico, seguindo-se os critérios da Sociedade 

Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM, 2008). 

RESULTADOS 

Participaram do estudo 46 funcionários da instituição, sendo 20 (43,5%) homens e 26 

(56,5%) mulheres na faixa etária de 22 a 62 (42 ±20) anos e 18 a 62 anos (40 ±2), respectivamente. 

Em relação aos dados antropométricos, as medidas de circunferência abdominal 

aumentadas foram encontradas em nove (19,6%) homens e 11 (23,9%) mulheres. O IMC se 

apresentou dentro dos VR em 14 (30,4%) dos participantes, 15 (32,6%) na faixa de sobrepeso, 

nove (19,6%) em obesidade grau I e oito (17,4%) em obesidade grau II. Os detalhes do IMC estão 

apresentados na figura 1. 

 
Figura 1 - Avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC) em funcionários 

 do Instituto João XXIII, no ano de 2019 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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Na avaliação da PA, 26 (56,5%) dos resultados estavam alterados. Destes 15 (32,6%) 

foram de homens e de 11 (23,9%) de mulheres. De forma geral, nove (19,6%) participantes foram 

considerados pré-hipertensos e 17 (37,0%) hipertensos. Todos os participantes com PA alterada 

precisam estar monitorados e/ou em tratamento e resultados de pré-hipertensão precisam ser 

confirmados. Indivíduos obesos e hipertensos estão fortemente predispostos a desenvolverem 

DCV como infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular cerebral (AVC) (SBC, 2017). 

Dos exames laboratoriais de GJ, 11 (23,9%) estavam alterados (188 ± 86 mg/dL), 

sendo que seis (13,0%) encontraram-se na faixa considerada pré-diabetes (100 a 125 mg/dL). 

Alguns dos participantes já sabiam da condição clínica e outros desconheciam, no entanto todos 

demandam uma avaliação mais criteriosa do estudo do DM e/ou da terapia utilizada. 

Em relação ao perfil lipídico, foram observados 21 (45,7%) participantes em quadro 

dislipidêmico seja por alteração lipídica isolada ou em associação (dislipidemia mista), ou ainda 

por fração HDL baixa, que foi observada em cinco (10,9%) dos participantes. Quanto aos 

resultados de LDL considerando o RCV, um (2,2%) participante foi considerado de alto risco.  

Segundo os critérios da SBEM (2008), são necessárias três de cinco alterações para 

apontar possíveis quadros de SM. Nos funcionários estudados sete (15,2%) deles eram 

compatíveis com SM, sendo quatro (8,7%) homens e três (6,5%) mulheres (Tabela 1).  

Tabela 1. Levantamento de dados dos funcionários da instituição que se enquadraram no quadro de Síndrome 
Metabólica, no ano de 2019  

GJ COL HDL LDL TG 
Funcionário Gênero 

Idade 
(anos) 

PA 
(mmHg) 

Circunferência 
abdominal (cm) 

IMC 
(mg/dL) 

1 F 46 150x110 112 36,45 86 221 47 136,0 10 
2 M 54 160x100 105 29,07 130 246 53 150,4 213 
3 F 33 110x80 102 31,18 274 194 42 98,6 267 
4 M 51 140x70 120 37,65 135 257 37 167,8 261 
5 F 52 200x100 119 35,91 123 239 51 157,6 152 
6 M 62 130x80 104 29,73 204 206 15 132,2 289 
7 M 43 130x70 103 31,51 97 220 43 138,6 192 

Fonte: Autoria própria (2019). 
 

Dentre as principais características observadas foi possível verificar que 100% desses 

funcionários apresentaram deposição de gordura abdominal, 57,1% eram hipertensos, 71,4% eram 

obesos e/ou intolerantes à glicose, além de que todos (100%) apresentaram algum tipo de 

dislipidemia. Os resultados obtidos foram avaliados e os pacientes direcionados ao 

acompanhamento médico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo foi possível observar que, mesmo com um grupo reduzido de SM 

detectada, um número aumentado de funcionários apresentou alterações que podem evoluir para o 

quadro de SM e outras doenças. Estratégias de educação continuada em saúde e orientação, 

podem auxiliar esta comunidade, a entender sobre a gravidade das alterações encontradas, a 

buscar mudanças nos hábitos de saúde e por auxílio clínico-laboratorial para diagnóstico e 

tratamento. 

Os discentes que participaram das ações, extramuros da universidade, puderam 

contemplar a realidade do desconhecimento sobre a própria condição de saúde, que a maioria dos 

funcionários possuíam. Além disso, perceberam a necessidade dos profissionais da saúde ficarem 

atentos a esta situação e buscarem estratégias que estimulem os cuidados com a saúde dos 

trabalhadores. Assim, a extensão colaborou de forma significativa na vida desses funcionários e 

dos discentes envolvidos, que tiveram complementação em suas formações, tanto no aspecto 

humano como acadêmico. 

APOIO  

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG - Programa Institucional de 

Bolsas PROEX, UEPG (Edital PROEX Nº 021/2019) e à Fundação Araucária (parceria com 

bolsas para extensão universitária/UEPG). 
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