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RESUMO 

 Introdução: A Síndrome Metabólica constitui um dos principais factores de risco 

independente para o desenvolvimento de Doença Cardiovascular e Diabetes Mellitus tipo 2. A 

incidência crescente de obesidade nas idades mais jovens, que se tem vindo a verificar nas 

últimas décadas, tem incitado a investigação sobre a importância desta síndrome na faixa 

etária pediátrica. Contudo, a problemática vivida actualmente é a falta de consenso sobre os 

critérios de diagnóstico que definem a Síndrome Metabólica nas crianças e adolescentes. 

 Objectivos: Este estudo tem como objectivo a revisão bibliográfica sobre a 

importância dos critérios de diagnóstico da Síndrome Metabólica nas crianças e adolescentes, 

e sua associação com um risco cardiometabólico elevado, com possibilidade de prevenção de 

comorbilidades e promoção de uma vida mais saudável. 

 Desenvolvimento: As alterações fisiológicas normais que decorrem na faixa etária 

pediátrica, principalmente na fase pubertária, constituem uma das principais razões para a 

carência de consenso no estabelecimento dos Critérios de Diagnóstico da Síndrome 

Metabólica nas Crianças e Adolescentes, sendo por vezes colocada em questão a sua utilidade 

clínica. Associações entre Síndrome Metabólica e risco cardiometabólico sugerem uma 

relação superior ao verificado com cada um dos critérios individualmente, mas ainda sem 

evidência científica estabelecida. Porém este factos, tem compelido a várias tentativas de 

uniformização dos critérios, para que à semelhança do que acontece nos adultos se possa 

inferir a incidência desta patologia, reconhecendo, assim, sua importância como problema de 

saúde pública. 

 Conclusão: Actualmente não existem guidelines consensuais para o diagnóstico e 

tratamento da Síndrome Metabólica na faixa etária pediátrica, existindo apenas orientações 

para os seus componentes individualmente. Assim, são necessárias investigações a este nível, 

para que modificações e medicação atempada possam ser implementadas de forma a reduzir o 

risco de Doença Cardiovascular e Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 Síndrome Metabólica; Crianças; Adolescentes; Obesidade; Hipertensão arterial; 

Dislipidemia; Resistência à insulina 
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INTRODUÇÃO 

A Doença Cardiovascular (DCV) e a Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) são duas 

patologias que provocam inquietação mundial, e tanto a herança genética como os estilos de 

vida (factor ambiental) condicionam o seu aparecimento e evolução (Fauci et al. 2008).  

A DCV é a principal causa de morte a nível mundial (responsável por cerca de 30 % da 

mortalidade) e antevê-se um aumento crescente da sua incidência quer em países 

desenvolvidos, como com economia de transição ou subdesenvolvidos. A incidência da DM 2 

também tem vindo a crescer exponencialmente, estimando-se que em 2030 cerca de 360 

milhões de pessoas se apresentem com esta doença (Fauci et al. 2008).  

A Síndrome Metabólica (SM) é um dos principais factores de risco independente para o 

desenvolvimento de Doença Cardiovascular e Diabetes Mellitus Tipo 2. Trata-se de uma 

condição patofisiológica, de incidência crescente, actualmente implicada no desenvolvimento 

de várias doenças crónicas (Goodman et al. 2004, Zimmet et al. 2007). A constatação desta 

realidade tornou-se numa enorme preocupação mundial, que compele fortemente à 

investigação das causas subjacentes, assim como à adopção de medidas preventivas e 

terapêuticas com vista a atenuar esta progressão. 

Desta forma, na população adulta, a identificação crescente desta síndrome tornou 

necessária a uniformização das múltiplas definições até então utilizadas, em uma única, 

simples e acessível a todos os clínicos. Esta, por sua vez, tornou possível a realização precoce 

do diagnóstico e estratificação do risco, de forma a instituir terapêuticas não-farmacológicas e 

farmacológicas antes do estabelecimento definitivo de doença. A formulação de uma 

definição de consenso permitiu também obter uma incidência global válida e efectuar 

comparações entre países com o intuito de consciencializar a população, fundamentadamente, 

para uma situação perigosa que se tem vindo a estabelecer (Zimmet et al. 2007). Assim, após 

vários estudos, foi possível correlacionar factores que entre si aumentavam o risco 

cardiometabólico, constituindo-se uma associação de critérios, aceites universalmente, que 

definem actualmente a SM nos adultos. Estes baseiam-se na medição da obesidade central 

(pelo perímetro abdominal), os valores da tensão arterial e os níveis sanguíneos, em jejum, de 

triglicerídeos, do colesterol-HDL e de glicose (Fauci et al. 2008).  

A alteração dos estilos de vida, mais premente nos países industrializados, com aumento 

crescente do consumo de alimentos hipercalóricos e diminuição da actividade física 

(sedentarismo), culminou num agravamento progressivo da obesidade global, notável desde 
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as idades mais jovens (Goodman et al. 2004, Daniels et al. 2005, Zimmet et al. 2007). 

Algumas das prevalências publicadas divulgam valores assustadores. Cerca de 22 milhões de 

crianças de idade inferior a 5 anos apresentam obesidade ou risco de a desenvolver, sendo a 

incidência superior para as crianças mais velhas (Kelishadi 2007). Este facto conduziu a um 

acréscimo da avaliação das crianças quanto à possível ocorrência de complicações imediatas e 

tardias, relacionadas com esta condição, tais como a DCV, a DM 2 e a morte prematura. 

Muitos estudos demonstraram um paralelismo entre a incidência crescente da obesidade 

e a Síndrome Metabólica nas crianças e adolescentes (Weiss et al. 2004, de Ferranti et al. 

2004, Velasquez-Mieyer et al. 2007, Sen et al. 2008). Vários investigadores procuraram 

estabelecer critérios que permitam a identificação desta síndrome na faixa etária pediátrica, 

com base em adaptações de definições já existentes para os adultos (de Ferranti et al. 2004, 

Weiss et al. 2004, Goodman et al. 2004, Zimmet et al. 2007). Apesar de utilizarem modelos 

semelhantes, as diferenças que apresentam (principalmente ao nível dos cut-off) conduzem a 

diferentes resultados que não permitem inferir de forma universalmente aceite a sua 

incidência (variações entre 6% e 39%) (Reinehr et al. 2007). Assim, apesar de existirem 

estudos que comprovem que a SM está associada a um aumento de risco cardiovascular 

(Morrison et al. 2008), não é possível efectuar uma estratificação uniforme do risco de 

desenvolver complicações, tornando complexa a decisão de instituição de medidas de 

intervenção na idade pediátrica. 

De uma forma geral, a problemática vivida actualmente é a identificação desta síndrome 

nas crianças e adolescentes de forma consensual. Esta instabilidade, coloca por vezes em 

questão a sua utilidade clínica, principalmente na adolescência em que as alterações 

fisiológicas normais influenciam os limiares dos critérios normalmente utilizados para definir 

a SM, verificando-se oscilações entre a presença e ausência de diagnóstico sem mudanças de 

atitudes (Goodman et al. 2007). 

 

A SÍNDROME METABÓLICA 

A agregação de factores de risco cardiovascular na população adulta tornou-se uma 

prática comum no meio clínico, e ao longo dos últimos anos a Síndrome Metabólica tem sido 

alvo de grande interesse e debate. 

A definição desta condição foi evoluindo ao longo dos tempos, com o adquirir de novos 

conhecimentos e com o avançar das tecnologias. Duas definições para o adulto são seguidas 
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actualmente, sendo a primeira fornecida pela United States National Cholesterol Education 

Program / Adult Treatment Panel III (NCEP/ATP III), publicada em 2001, em que o 

diagnóstico é efectuado quando se está na presença de pelo menos 3 dos seguintes factores de 

risco: Obesidade abdominal (medida pelo perímetro abdominal), hipertensão arterial, 

hipertrigliceridemia, baixo nível de colesterol-HDL e hiperglicemia, em jejum, ressalvando a 

importância da presença da obesidade abdominal. Em 2005, a IDF reformulou a definição, 

colocando a obesidade como a principal característica da SM (critério obrigatório) e 

salientando a necessidade de diferenciação do risco consoante a etnia populacional (Fauci et 

al. 2008).   

Os componentes da SM também são passíveis de serem encontrados nas crianças e 

adolescentes (Steinberger et al. 2009). A arteriosclerose é um dos principais factores da 

patogénese da DCV (Fauci et al. 2008), tendo-se encontrado associações positivas entre as 

alterações do perfil lipídico, tensão arterial e obesidade (factores presentes na SM) com um 

processo arteriosclerótico precoce da aorta e artérias coronárias, nas crianças e adolescentes 

(Whincup et al. 2005). Assim, verifica-se um aumento do risco cardiometabólico desde a 

primeira infância, comprovado em vários outros estudos feitos a posteriori (Chinali et al. 

2008).  

Contudo, o conhecimento das alterações fisiológicas normais que decorrem na idade 

pediátrica, principalmente na puberdade, levanta questões que dificultam o processo de 

realização de uma única definição para a SM nas crianças e adolescentes (Jessup et al. 2005). 

Assim, a definição de cut-offs específicos para esta faixa etária, adaptados ao sexo, idade, e 

etnia, para os vários factores presentes na SM, já definidos nos adultos, são ainda de grande 

controvérsia. Os mais consensuais são os atribuídos para a obesidade, apesar de ainda não 

existir evidência relacionando os cut-offs usados actualmente com a morbilidade e a presença 

efectiva de SM (Steinberger et al. 2009). 

Desta forma, e porque não existe uma definição universalmente aceite, os critérios 

usados nos estudos pediátricos, são normalmente adaptados das definições utilizadas nos 

adultos com reformulação dos cut-offs (Steinberger et al. 2009). Dois exemplos recentes, 

utilizados em vários estudos realizados a posteriori para investigação no âmbito da SM nas 

crianças e adolescentes, são a adaptação publicada pela IDF em 2007 (Zimmet et al. 2007) e a 

publicada por Jollife and Janssen (2007). A primeira apresenta como critério principal a 

obrigatoriedade, para qualquer idade, da presença de obesidade, definida como um perímetro 



6 

 

abdominal igual ou acima do percentil (P) 90 (especifico para idade, sexo e etnia). Porém 

quando as crianças apresentam uma idade inferior a 10 anos, a IDF recomenda que não se 

efectue o diagnóstico de SM. Não são, assim, atribuídos valores de referência para os outros 

parâmetros, sendo que quando uma criança de idade inferior a 10 anos se apresenta com um 

perímetro abdominal num P≥ 90, deve apenas ser aconselhada a perder peso (medidas 

preventivas). Para as crianças de idade compreendida entre os 10 e os 16 anos, para além da 

presença da obesidade, para o diagnóstico da SM é necessário a presença de pelo menos mais 

dois critérios, que apresentam os mesmos cut-offs dos utilizados nos adultos (Tensão arterial 

sistólica ≥ 130 mmHg ou tensão arterial diastólica ≥ 85 mmHg, Triglicerideos ≥ 150 mg/dL, 

colesterol-HDL < 40 mg/dL, , glicemia em jejum ≥100 mg/dL, em jejum). Para crianças com 

idade superior a 16 anos, a IDF aconselha a avaliar todos os critérios com os cut-offs 

estabelecidos para a idade adulta, inclusivamente a obesidade (Zimmet et al. 2007). A 

definição proposta por Jollife and Janssen (2007) baseia-se nas definições da SM da 

NCEP/ATP III e IDF estabelecidas para os adultos. Estes investigadores elaboraram curvas 

normativas para todos os componentes da SM, estabelecendo percentis, específicos para idade 

e sexo, que visam reflectir as variações fisiológicas normais que se constatam nestas faixas 

etárias. O estado hiperglicémico, é uma excepção, na medida que é definida por níveis de 

glicemia em jejum superiores a 100 mg/dL, sem variações para idade e sexo. Assim, a SM é 

definida segundo NCEP/ATP III quando estão presentes pelo menos 3 dos 5 critérios, ou pelo 

menos 2 critérios mais a presença obrigatória de obesidade, segundo a IDF. Nos rapazes os 

limites estabelecidos para diagnóstico de SM foram: obesidade quando perímetro abdominal 

acima do P92 (NCEP/ATP III) ou do P83 (IDF); hipertensão arterial quando tensão arterial 

sistólica acima do P92 ou tensão arterial diastólica superior ao P97; nível baixo de colesterol-

HDL quando valores abaixo do P26; hipertrigliceridemia quando níveis superiores ao P89 e 

hiperglicemia quando glicose > 100mg/dL. Nas raparigas a obesidade é definida quando são 

encontrados valores de perímetro abdominal acima P72 (NCEP/ATP III) ou do P83 (IDF); a 

hipertensão arterial quando a tensão arterial sistólica é superior ao P93 ou a tensão arterial 

diastólica ao P99; nível baixo de colesterol-HDL quando valores inferiores ao P43; 

hipertrigliceridemia quando níveis acima do P89 e hiperglicemia quando glicose > 100mg/dL.  

Contudo, estas definições, tal como outras apresentadas, apresentam falhas, 

principalmente a nível dos limites atribuídos, e necessitam de ser validadas cientificamente 

(Steinberger et al. 2009). 
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Para além dos componentes da SM mencionados, outros factores usados a nível 

investigacional e não passíveis de medir na prática clínica regular, por pouca especificidade 

e/ou baixa relação custo-beneficio, tem um papel relevante na sua patogénese. Destes 

destacam-se: os factores inflamatórios, as adipocitoquinas (Weiss et al. 2004), o cortisol, o 

stress oxidativo, os factores vasculares e os factores ambientais (Steinberger et al. 2009). A 

hereditariedade familiar deve ser pesquisada, através da história clínica, havendo dados 

significativos que demonstram que filhos de pais com SM possuem um risco superior de 

desenvolver esta condição, por partilha dos mesmos factores genéticos e ambientais 

(Morrison et al. 2008, Steinberger et al. 2009).  

 

OS CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO 

Obesidade 

O excesso de peso ou obesidade infantil são dois termos que na faixa etária pediátrica, 

principalmente até os 16 anos, muitas vezes são considerados sobreponíveis, por apresentarem 

recomendações terapêuticas muito semelhantes. Contudo, na prática clínica, frequentemente, 

faz-se a distinção entre estes dois termos definindo-se a obesidade quando o Índice de Massa 

Corporal (IMC) é superior ao P95 e excesso de peso quando os valores se encontram entre o 

P85 e P95 (Jessup et al. 2005). 

Estudos recentes demonstram que a incidência da obesidade está a aumentar 

exponencialmente (Kelishadi 2007), tornando-se um verdadeiro problema de saúde pública. 

O excesso de peso / obesidade infantil tem vindo a ser associado a várias condições que 

aumentam o risco cardiometabólico, tais como: a hipertensão arterial, os níveis elevados de 

triglicerídeos, os baixos níveis de colesterol-HDL, o metabolismo anormal da glicose com 

resistência à insulina, a inflamação, e o compromisso da função vascular (Daniels et al. 2005, 

Li and Ford 2007, Zimmet et al 2007, Steinberger et al. 2009). Todas estas são condições 

integradas na base da SM. Porém, apesar de a maioria das crianças com SM serem obesas, 

nem todos os obesos a desenvolvem (Steinberger et al. 2009). 

Apesar da dificuldade inerente em definir os componentes associados a uma condição 

tão complexa como a SM, correlações significativas têm sido demonstradas, que definem a 

obesidade como o principal factor de risco para o desencadear de DCV e DM 2, constituindo 

assim um dos pilares centrais da definição desta síndrome (Goodman et al. 2005, Jones et al. 
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2006). A adiposidade visceral (de distribuição central) é a que se encontra associada a um 

maior risco cardiometabólico (Daniels et al. 2005). 

Devido ao período de crescimento e de transformações marcadas que se processam nas 

idades pediátricas, os cut-offs para definir a obesidade tornam-se difíceis de estabelecer 

(Steinberger et al. 2009). Por outro lado, é questionado qual o método mais eficaz de avaliar a 

obesidade, sendo o Índice de Massa Corporal (IMC) e o Perímetro Abdominal (PA) as duas 

medidas mais preconizadas. Vários estudos procuraram verificar qual dos dois meios melhor 

se correlacionaria com a obesidade central. Alguns afirmam que apesar do PA ser uma boa 

medida para induzir o nível de adiposidade visceral, esta pode não ser útil para detectar 

diferenças na composição corporal relacionadas com a puberdade. Assim, será mais fiável 

utilizar o IMC que se correlaciona não apenas com o padrão de obesidade central mas também 

com a hipertensão arterial e dislipidemia (Weiss et al. 2004). Estudos mais recentes 

demonstram o contrário, afirmando que o IMC que se encontra mais associado à gordura 

subcutânea. Recentemente, foi preconizado que o perímetro abdominal é um factor preditivo 

independente de resistência à insulina, alterações do perfil lipídico e hipertensão, verificando-

se uma forte associação com o tecido adiposo visceral, um factor de risco independente para 

doença cardiovascular e metabólica (Lee et al. 2006, Zimmet et al. 2007, Steinberger et al. 

2009). O aumento significativo do PA que se tem vindo a constatar nas últimas décadas, 

conduz a uma necessidade de incluir um marcador de obesidade abdominal na definição de 

SM (Hirschler et al. 2005). 

A obesidade resulta de uma alteração do equilíbrio entre energia consumida e energia 

gasta. Desta forma, é compreensível o papel central que os estilos de vida apresentam na sua 

génese. Contudo, existem outros factores que podem conduzir a um estado de predisposição 

para o seu desenvolvimento. Nos primeiros anos de vida, existem já factores que influenciam 

o risco da criança à posteriori, muitos dos quais intrauterinos. A presença de diabetes 

gestacional, condições que levem ao nascimento de uma criança de baixo peso ou o tipo de 

alimentação utilizado nos primeiros anos de vida, influenciam o risco da criança poder vir a 

desenvolver obesidade, SM, DM2 e DCV (Daniels et al. 2005, Velasquez-Mieyer et al. 2007, 

Zimmet et al. 2007). 

A adolescência é classificada como um período crítico para desenvolver e expressar 

comorbilidades associadas à obesidade em ambos os sexos. Contudo, verifica-se um maior 

risco no sexo feminino (Daniels et al. 2005, Jessup et al. 2005). 
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Estudos têm demonstrado uma continuidade da obesidade infantil para a idade adulta 

(cerca de 1/3 das crianças) (Steinberger et al. 2001, Daniels et al. 2005). Para além das 

consequências imediatas (biológicas, psicológicas e sociais) a que esta pode conduzir, 

verificam-se efeitos a longo-prazo que aumentam as taxas de morbilidade e mortalidade, e 

que implicam a necessidade de uma intervenção preventiva precoce (Daniels et al. 2005, 

Kelishadi 2007). A perda de peso tem sido associada a uma diminuição da citoquinas 

(factores inflamatórios), da concentração de insulina e a um aumento da sua sensibilidade nos 

adolescentes, factores que favorecem uma diminuição do risco cardiometabólico, aumentando 

a esperança de vida (Steinberger et al. 2009). 

 

Hiperglicemia – Resistência à insulina 

A insulina é uma hormona produzida nas células β do pâncreas. Em indivíduos 

saudáveis, esta suprime a produção de glicose no fígado e promove a sua recaptação, 

utilização e armazenamento. A maioria do metabolismo periférico da glicose ocorre a nível 

muscular (Fauci et al. 2008). 

Na patogénese da Síndrome Metabólica a resistência à insulina é normalmente 

apresentada como um dos principais factores, verificando-se um estado de hiperinsulinismo 

no indivíduo. Porém, a sua presença não é uma condição invariável para efectuar o 

diagnóstico de SM (Bacha et al. 2006, Velasquez-Mieyer et al. 2007, Steinberger et al. 2009). 

A hiperinsulinemia pode preceder o desenvolvimento de DM2 em mais de 10 anos. 

Desde que o pâncreas consiga compensar adequadamente a resistência à insulina, os valores 

de glicose no sangue permanecem na faixa normal, contudo esta capacidade das células β-

pancreáticas vai-se perdendo ao longo do tempo, acabando por falhar, culminando no 

aparecimento de DM2 (Jessup et al. 2005, Fauci et al. 2008, Steinberger et al. 2009). 

Estudos demonstram que a DM2 é cada vez mais comum entre a população pediátrica, 

descrevendo em estudos americanos, uma incidência entre 8% e 50% de DM 2 entre os novos 

casos de diabetes diagnosticados, dependendo da etnia (Steinberger et al. 2009). Quando esta 

se inicia na infância, o risco de acelerar o processo de arteriosclerose é aumentado quando 

comparado com o seu surgimento na vida adulta (Whincup et al. 2005, Morrison et al. 2008). 

Fortes correlações têm sido verificadas entre valores persistentemente elevados de 

insulina em jejum e desenvolvimento de risco cardiovascular nas crianças e adolescentes. 
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Bacha et al (2006), demonstraram que crianças com resistência grave à insulina apresentam 

um maior risco de comorbilidades associadas à obesidade, incluindo a DM2 e a dislipidemia. 

 Contudo, um dos principais problemas é a falta de intervalos normais de níveis de 

insulina ao longo da infância / adolescência. Durante a puberdade ocorre um período de 

transição normal de resistência à insulina. Normalmente, este aparece no inicio da puberdade 

e apresenta o seu pico mais alto no meio desta fase. Retorna aos valores normais no final da 

puberdade (Steinberger et al. 2009). A hipersecreção de insulina (causa principal do 

hiperinsulinismo transitório) possivelmente é um reflexo do aumento da produção da 

hormona de crescimento durante esta fase (Jessup et al. 2005). 

 Com a epidemia mundial da obesidade e as suas consequências metabólicas, a 

identificação de crianças com níveis de glicemia alterados (entre 100-126 mg/dL – alteração 

da homeostase da glicose), é essencial, uma vez que a atitudes preventivas podem diminuir a 

progressão para DM2 (Steinberger et al. 2009). 

As guidelines da American Diabetes Association (2000) recomendam um rastreio da 

glicemia em jejum em todas as crianças com excesso de peso e idade superior a 10 anos (ou 

em idades mais jovens se já se tiver iniciado a puberdade) que apresentem pelo menos dois 

factores de risco para DM2 (história familiar de DM2 positiva; pertencer a grupos étnicos de 

alto risco – americanos nativos, afro-americanos, americanos hispânicos, asiáticos e 

islandeses junto do pacifico; sintomas/sinais de resistência à insulina, como por exemplo, 

acantose nigricans, hipertensão arterial, dislipidemia ou síndrome do ovário poliquistico). A 

periodicidade do rastreio deve ser de 2 em 2 anos. 

 

Perfil Lipídico 

As alterações lipídicas, particularmente o aumento dos triglicerídeos e níveis baixos de 

colesterol-HDL estão associados à resistência à insulina, e integram os critérios de SM nos 

adultos (Jessup et al. 2005, Zimmet et al. 2007, Fauci et al. 2008). 

Um estudo recente, envolvendo mais de 3000 adolescentes demonstrou que a presença 

concomitante de Triglicerideos ≥110 mg/dL e perímetro abdominal num P ≥ 90 (especifico 

para sexo e idade) está significativamente associado a anormalidades metabólicas 

características da SM (Esmaillzadeh et al. 2006). 

 Uma das dificuldades em estabelecer os cut-offs para as alterações do perfil lipídico nas 

crianças e adolescentes é porque estes apresentam variações normais consoante os estadios 
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pubertários. O colesterol total normalmente diminui a meio da puberdade e começa a subir 

para os níveis dos adultos no final desta fase (Jessup et al. 2005). Uma outra questão que 

dificulta o padronizar dos limites é a variação étnica, sendo a dislipidemia menos frequente 

em indivíduos de raça negra e mais prevalente em crianças hispânicas (Morrison et al. 2005, 

Steinberger et al. 2009).  

A American Heart Association (AHA) recomenda o rastreio em crianças, com avaliação 

do perfil lipídico completo, que apresentem história familiar positiva de DCV precoce ou 

hipercolesteremia familiar (≥ 240 mg/dL), sendo também aconselhado na presença de outras 

condições, tais como: presença de hipertensão arterial, hábitos tabágicos, estilos de vida 

sedentários, obesidade, consumo excessivo de álcool, entre outros (Williams et al. 2002). 

 

Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial é um dos componentes integrados na definição da SM quer nas 

crianças e adolescentes, quer nos adultos (Goodman et al. 2004, Zimmet et al. 2007, Fauci et 

al. 2008). 

Alguns investigadores, não encontraram correlação significativa entre a presença de 

hipertensão arterial e os padrões de resistência à insulina (Cruz et al. 2002, Sinaiko et al. 

2002). Porém quando a comparação era realizada com uma associação de critérios que 

compõem a SM (resistência à insulina, triglicerideos, colesterol HDL e colesterol LDL), a 

correlação tornou-se significativamente mais alta (Sinaiko et al. 2002). Mais recentemente foi 

demonstrada uma forte correlação entre a hipertensão arterial na infância e o aparecimento de 

SM nos adultos (Sun et al. 2007), sendo os valores de tensão arterial sistólica os que têm 

maior significância (Li and Ford 2007). 

Os limites estabelecidos para definir uma criança com hipertensão arterial, à semelhança 

dos outros critérios, também geram alguma controvérsia, uma vez que a tensão arterial 

sistólica aumenta na puberdade, independentemente do estadio, principalmente nas raparigas 

(Jessup et al. 2005). 

O National High Blood Pressure Education Program Working Group (2004) 

recomenda o rastreio da tensão arterial em todas as visitas médicas, em crianças com idade 

superior a 3 anos. O maior consenso em termos de diagnóstico de hipertensão arterial baseia-

se em tabelas normativas, especificas para idade, sexo e percentil de altura. Este apenas deve 

ser efectuado após 3 medições consecutivas, e quando os valores se apresentam acima do 
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percentil 95, quer na hipertensão arterial sistólica quer na hipertensão arterial diastólica. Um 

estado de pré-hipertensão ainda pode ser definido quando a tensão arterial sistólica ou 

diastólica se encontra entre o P 90 e P 95 (especifico para idade e sexo) (Falkner and Daniels 

2004). 

 

A IMPORTÂNCIA DE UMA ÚNICA DEFINIÇÃO 

A constatação da presença da arteriosclerose na faixa etária pediátrica, aliada ao maior 

conhecimento sobre os factores de risco nessas idades, aponta para propostas de programas 

racionais e efectivos que tenham como objectivo intervir sobre esses factores o mais 

precocemente possível. 

A puberdade é um período crucial para desenvolver a SM principalmente pelas 

influências sociais marcantes nesta idade, com alterações dos padrões alimentares e da 

actividade física. Ao mesmo tempo, é a altura de maior dificuldade para estabelecer o 

diagnóstico devido a todas as alterações fisiológicas inerentes ao próprio que se processam 

(Jessup et al. 2005). Contudo, a epidemia da obesidade e SM é de preocupação mundial, pelas 

inúmeras consequências que condiciona e pelos custos hospitalares, que aumentaram 

drasticamente (Goran et al. 2003). Se o diagnóstico de DM 2 em crianças e adolescentes 

aumenta o risco de DCV, de forma semelhante aos adultos, isto significa que eles podem 

experienciar outcomes cardiovasculares na 3ª - 4ª décadas de vida, se não for instituída 

intervenção apropriada para controlar este risco (Daniels et al. 2005). Uma forte evidência 

sobre o impacto da SM no fenótipo cardíaco foi demonstrada recentemente, constatando-se 

associações entre este síndrome e uma elevada prevalência de hipertrofia ventricular 

esquerda, dilatação da aurícula esquerda, aumento da raiz aórtica e alteração da função 

sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo (Chirali et al 2008). Desta forma, pode-se inferir 

a existência de alterações precoces cardiovasculares significativas relacionadas com a 

existência da SM, que ressalvam a importância do seu diagnóstico precoce. 

Ainda não existe evidência científica, nas crianças e adolescentes, que a associação dos 

factores de risco num único Síndrome (SM) aumente de forma significativa o risco 

cardiometabólico, por comparação ao que cada um já apresenta individualmente (Reinehr et 

al. 2007). Estudos afirmam que mesmo que se atinja um consenso na definição da SM para as 

crianças e adolescentes, o problema da instabilidade desta ir-se-á sempre manter, uma vez que 

as alterações fisiológicas são muito variáveis e os pontos de cut-off nunca apresentarão 
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especificidade e sensibilidade suficientes para fazer o diagnóstico (Goodman et al. 2007). 

Alguns investigadores defendem, assim, que o tratamento preventivo seja feito consoante 

cada factor de risco individualmente (perda de peso ou manutenção deste, dietas adequadas, 

prevenção dos hábitos tabágicos, entre outros) (Goodman et al. 2007,Reinehr et al. 2007). 

Por outro lado, outros estudos defendem a urgência de uma definição única e acessível a 

todos os clínicos, para que à semelhança do que acontece nos adultos, se possa inferir a 

incidência desta síndrome, reconhecendo assim a sua importância enquanto problema de 

saúde pública. Este pressuposto visa a implementação de medidas de prevenção ou 

terapêuticas com objectivo de melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes e 

minimizar o risco de doença no adulto. Reconhecem, também, a importância da criação de 

limites para uma necessidade de intervenção mais agressiva do que apenas a mudança de 

estilo de vida, fomentando a necessidade de maior investigação nesta área, pois esta não pode 

ser aplicada de ânimo leve, sem definição segura da SM (Zimmet et al. 2007, Steinberger et 

al. 2009).  

Sem definição consensual estabelecida, a prevenção específica da obesidade através de 

dieta equilibrada e da actividade física regular deve ser prioridade máxima, uma vez que, o 

seu êxito terá uma repercussão directa e positiva na melhoria da dislipidemia, hipertensão 

arterial, e nas alterações do metabolismo dos hidratos de carbono. Também, poderá 

condicionar uma melhoria psicológica, com melhor percepção corporal e um aumento da 

expectativa de vida (Steinberger et al. 2009). Desta forma, é necessário encorajar os governos 

para criar ambientes propícios a um estilo de vida saudável, tanto com programas de 

amplitude geral como mais direccionada, implicando uma coordenação entre vários sectores 

nomeadamente saúde, educação, desporto, nutrição, entre outros. 

 

CONCLUSÃO 

A Pediatria é uma especialidade que cuida do bem-estar bio-psico-social da criança / 

adolescente, procurando a geração de um adulto saudável, partindo principalmente de bases 

preventivas e boas práticas de vida saudável. 

Na presença de uma incidência crescente de obesidade, que se tem verificado nas 

últimas décadas, e conhecendo os seus efeitos adversos e as suas comorbilidades, a questão 

que se coloca é se podem ser desenvolvidas medidas que permitam identificar crianças em 

risco cardiometabólico. Várias inconstâncias se têm verificado em termos de definição da SM, 
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devido às alterações que se verificam durante o crescimento na infância e na adolescência, e 

as diferenças que se constatam entre os géneros e as diversas etnias.  

Actualmente ainda não existem guidelines consensuais para o rastreio e tratamento da 

SM nas crianças e adolescentes, existindo apenas orientações para os seus componentes 

individualmente.  

Desta forma, é necessária uma investigação adicional para verificar se uma definição 

homogénea, como a SM ou semelhante, pode captar a associação de factores de risco que 

predigam doença futura. Assim, algumas áreas necessitam de uma maior investigação, tais 

como: evidência cientifica de que a SM aumenta de forma significativa o risco 

cardiometabólico, em relação a cada um dos seus componentes individualmente; melhor 

compreensão da relação entre gordura corporal e a sua distribuição nas crianças e 

adolescentes ao longo do tempo; estudos que demonstrem se padrões precoces de crescimento 

predizem adiposidade futura e outros componentes da síndrome; definição válida e uniforme 

de pontos de cut-off específicos para idade, sexo e etnia dos diferentes componentes da SM; 

qual o papel da terapia médica na SM e nos seus diferentes componentes (Obesidade, 

resistência à insulina, dislipidemia, hipertensão arterial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

BIBLIOGRAFIA 

American Diabetes Association (2000). Type 2 Diabetes in children and adolescents. 

Diabetes Care 23:381-389. 

Bacha F, Saad R, Gungor N, Arslanian S (2006) Are Obesity-Related Metabolic Risk 

Factors Modulated by the Degree of insulin Resistance in Adolescents?. Diabetes Care 

29:1599-1604. 

Chinali M, de Simone G, Roman M et al (2008). Cardiac Markers of Pre-clinical 

Disease in Adolescents with the Metabolic Syndrome. J Am Coll Cardiol 52:932-938. 

Cruz M, Huang T, Johnson M et al (2002). Insulin Sensitivity and blood pressure in 

black and white children. Hypertension 40:18-22. 

Daniels S, Arnett D, Eckel R et al (2005). Overweight in Children and Adolescents: 

Pathophysiology, Consequences, Prevention, and Treatment. Circulation 11:1199-2012. 

de Ferranti S, Gauvreau K, Ludwig D et al (2004). Prevalence of the Metabolic 

Syndrome in American Adolescents: findings from the Thrid National Health and Nutrition 

Examination Survey. Circulation 110:2494-2497. 

Esmaillzadeh A, Mirmiran P, Azizi F (2006). Clustering of metabolic abnormalities in 

adolescents with hypertriglyceridemic waist phenotype. Am J Clin Nutr 83:36-46. 

Falkner B, Daniels S (2004). Summary of the Fourth Report on the Diagnosis, 

Evaluation and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Hypertension 

44:387-388. 

Fauci, Braunwald et al (2008). Harrison’s: Principles of Internal Medicine. In: The 

Metabolic Syndrome (Eckel R, ed), pp1509-1514. 

Fauci, Braunwald et al (2008). Harrison’s: Principles of Internal Medicine. In: Diabetes 

Mellitus (Powers C), pp2275-2304. 

Goodman E, Daniels S, Meigs J, Dolan L (2007). Instability in the Diagnosis of 

Metabolic Syndrome in Adolescents. Circulation 115:2316-2322. 

Goodman E, Daniels S et al (2004). Contrasting Prevalence of and demographic 

disparities in the world health organization and national cholesterol education program adult 

treatment panel III definitions of metabolic syndrome among adolescents. J Pediatr 145:445-

51. 



16 

 

Goodman E, Dolan L, Morrison J et al (2005). Factor Analysis of clustered 

cardiovascular risk in adolescence: obesity is the predominant correlate of risk among youth. 

Circulation 111: 1970-1977. 

Goran M et al (2003). Obesity and risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease in 

children and adolescents. J Clin Endocrinol Metab 88:1417-1427. 

Hirschler V, Aranda C, Calcagmo M (2005). Can Waist Circunference indentify 

children with the Metabolic Syndrome?. Arch Pediatr Adolesc Med 159:740-744. 

Jessup A, Harrel J (2005). The Metabolic Syndrome: Look for It in Children and 

Adolescents, Too!. Clinical Diabetes 1:26-32. 

Joffile J, Janssen I (2007). Development of Age-Specific Adolescent Metabolic 

Syndrome Criteria That Are Linked to the Adult Treatment Panel III and International 

Diabetes Federation Criteria. J Am Coll Cardiol 49:891-898. 

Jones KL (2006). The Dilemma of the Metabolic Syndrome in children and adolescents: 

disease or distraction?. Pediatr Diabetes 7:311-321. 

Kelishadi R (2007). Childhood Overweight, obesity, and the Metabolic Syndrome in 

Developing Countries. Epidemiol Rev 29:62-76. 

Lee S, Bacha F, Gungor N et al (2006). Waist circunference is an independent predictor 

of insulin resistance in black and white youths. J Pediatr 148:188-194. 

Li C, Ford E (2007). Is there a Single Underlying Factor for the Metabolic Syndrome in 

Adolescents? Diabetes Care 30:1556-1561. 

Morrison J, Friedman L, Harlan W et al (2005). Development of the metabolic 

syndrome in black and white adolescents girls: a longitudinal assessment. Pediatrics 

116:1178-1182. 

Morrison J, Friedman L, Wang P, Glueck C (2008). Metabolic Syndrome in Childhood 

Predicts Adult Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes Mellitus 25 to 30 Years Later. J 

Pediatr 152:201-206. 

National High Blood Pressure Education Working Group (2004). The Fourth Report on 

the diagnosis, evaluation, and treatment of the high blood pressure in children and 

adolescents. Pediatrics 114:555-576. 

Reinehr T, de Sousa G, Toshke A, Andler W (2007). Comparison of metabolic 

syndrome prevalence using eight different definitions: a critical approach. Arch Dis Child 

92:1067-1072. 



17 

 

Sen Y, Kandemir N, Alikasifoglu A, et al (2008). Prevalence and risk factors of 

metabolic syndrome in obese children and adolescents: the role of the severity of obesity. Eur 

J Pediatr 167:1183-1189. 

Sinaiko A, Steinberger J, Moran A et al (2002). Relation of insulin resistance to blood 

pressure in childhood. J Hypertens 20:509-517. 

Steinberg J, Daniels R et al (2009). Progress and Challenges in Metabolic Syndrome in 

Children and Adolescents: A Scientifc Statement From the American Heart Association 

Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in the Young Committee of the Council on 

Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular Nursing; and Council on 

Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. Circulation 119: 628-647. 

Steinberger J, Moran A, Hong C et al (2001). Adiposity in childhood predicts obesity 

and insulin resistance in adulthood. J Pediatr 138:469-473. 

Sun S, Grave D, Siervogel R et al (2007). Systolic blood pressure in childhood predicts 

hypertension and a metabolic syndrome later in life. Pediatrics 119:237-246. 

Velasquez-Mieyer P, Neira C, Nieto R, Cowan P (2007). Obesity and cardiometabolic 

syndrome in children- Review. Ther Adv Cardiovasc Dis 1:61-82. 

Weiss R, Dziura J et al (2004). Obesity and the Metabolic Syndrome in Children and 

Adolescents. N Engl J Med 350, 2362-2374. 

Whincup P, Donald G, Katterhorn M et al (2005). Arterial Distensibility in Adolescents: 

The Influence of Adiposity, the Metabolic Syndrome, and Classic Risk Factors. Circulation 

112:1789-1797. 

Williams C, Hayman L, Daniels S et al (2002). Cardiovascular Health in childhood: a 

statement for health professionals from the committee on atherosclerosis, hypertension, and 

obesity in the young (AHOY) of the council on cardiovascular disease in the young. 

American Heart Association. Circulation 106:143-160. 

Zimmet P, Alberti G et al (2007). The Metabolic Syndrome in children and adolescents 

– an IDF consensus report. Pediatric Diabetes 8: 299-306. 

 


