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Resumo  

Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) consiste num conjunto de factores de risco que 

contribuem para o aumento da incidência de doenças cardiovasculares. O objectivo deste 

estudo é através dos critérios do NCEP/ATPIII, calcular a prevalência da SM num grupo 

de doentes com ≤45 anos sujeitos a cateterismo cardíaco e avaliar a importância relativa 

e absoluta dos factores de risco adjacentes à presença de Doença Coronária, 

quantificando os major adverse cardiovascular and cerebrovascular events (MACCE) 

durante o seguimento em consulta externa. 

Material: Este estudo é observacional e retrospectivo. A amostra inclui 78 doentes com 

≤45 anos internados no Serviço de Cardiologia do CHP-HSA entre 2005 e 2010 para 

realização de cateterismo cardíaco. A informação clínica e analítica é baseada no 

processo electrónico e em arquivo dos doentes. 

Métodos: A estatística não paramétrica foi mais utilizada devido ao reduzido tamanho da 

amostra. Nas variáveis com distribuição normal foram usados testes paramétricos. O 

valor de p considerado foi <0,05 para resultados estatisticamente significativos. 

Resultados: Dos doentes pertencentes à amostra em estudo, 47,4% apresentam pelo 

menos 3 dos critérios necessários à definição de SM, dos quais 48,5% são do sexo 

masculino. A média de idades dos doentes com SM foi de 40,5 ± 4 anos. Dos parâmetros 

que fazem parte da definição de SM, observou-se que apenas o IMC e o PA não 

demonstraram diferença estatisticamente significativa entre os doentes com SM e os 

doentes sem SM. A presença de diabetes mellitus e valores elevados de colesterol total 

mostraram-se significativamente maiores nos doentes com SM. A maioria dos doentes 

tinha história familiar de doença cardiovascular (68,8%) e não tinha doença arterial 

periférica nem doença cardiovascular prévia (66,7%). Dos doentes com SM 69,2% tinham 

doença cardíaca isquémica prévia. O diagnóstico mais prevalente foi de enfarte do 

miocárdio sem supra-ST (34,6%). A maioria dos doentes tinha uma função ventricular 

esquerda normal e doença de dois vasos. Durante um seguimento em média de 31,29 

meses (±18,86), 42,3% mantiveram-se assintomáticos e 74,1% estavam medicados com 

AAS e clopidogrel. Fez-se análise de regressão categorial logística com a finalidade de 

identificar os preditores de SM que coincidiram os parâmetros do ATP-III e para além 

destes surgiram outros preditores significativos como o colesterol total, a obesidade e a 

tensão arterial sistólica. 



Conclusão: A elevada prevalência da SM avaliada pelos critérios ATP-III nos doentes 

mais jovens leva à necessidade de implementar medidas profiláticas e investir no seu 

tratamento específico.  
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Introdução  

A Síndrome Metabólica (SM), sem o diagnóstico prévio de diabetes, é um dos principais 

responsáveis pelo aparecimento precoce de doença coronária (DC), remetendo para a 

importância da prevenção primária e secundária da DC nos jovens adultos (Iribarren et al, 

2006).  

A maior causa de morte em Portugal durante o ano de 2008 foi por doença do aparelho 

circulatório (32,26%), tendo morrido 72,6 pessoas/100.000 habitantes por doença 

cardíaca isquémica (INE, 2008).  

A definição da SM ainda não é consensual. As guidelines mais utilizadas para o seu 

diagnóstico clínico baseiam-se nos Critérios do National Cholesterol Education Program 

(NCEP/ATPIII) de 2001, revistos em 2005. Esta combinação de dados clínicos não está 

presente noutras escalas de risco e por isso, permite estimar um risco acrescido para 

diabetes mellitus (DM) tipo2 e doença cardiovascular (DCV) (Whayne TF, 2009). 

Peeters et al (2008) utilizaram uma amostra de adultos jovens com baixa prevalência de 

SM para verificar que a presença da SM tem uma componente ambiental e outra 

genética. A maioria das alterações resultantes da Síndrome deve-se à presença de 

factores de risco metabólicos específicos individuais e não agrupados, como exemplo na 

SM. Cerca de 5% da população obesa tem um componente genético associado que 

predispõe a tal. 

A crescente incidência da obesidade é um factor preponderante do risco cardiovascular 

(RCV) inerente à SM. Actualmente associa-se a um estado de inflamação crónico que 

tem como factores o sedentarismo e a alimentação hipercalórica (Mclellan F, 2002). No 

estudo populacional de Everson et al, (1998) o risco de desenvolver SM aumenta 20% 

em cada aumento de 5% do peso dos doentes dos 20 aos 53 anos. O excesso de peso 



torna-se assim um determinante da presença de factores inflamatórios associados à 

ruptura de placas ateroscleróticas que predispõem à ocorrência precoce de DC. 

Directamente relacionada com a obesidade surge também a resistência periférica à 

insulina, hiperglicemia sérica e surgimento de diabetes tipo 2 (Plutzky J, 2007). A longo 

prazo é esperado um impacto significativo na perda de produtividade destes doentes, um 

aumento dos gastos de saúde e uma diminuição da sobrevida (Madala et al, 2008).  

Apesar da DC ocorrer primariamente em doentes acima dos 40 anos, a tendência actual 

é o aparecimento mais precoce de alterações metabólicas. Os jovens adultos com SM 

têm um aumento da aterosclerose, avaliada pela medição da íntima carotídea por 

ecografia, e um maior RCV quando comparados com um grupo de controlo (Tzou et al, 

2005). 

O objectivo deste estudo é, através dos critérios do NCEP/ATPIII, calcular a prevalência 

da SM num grupo de doentes com ≤45 anos sujeitos a cateterismo cardíaco e avaliar a 

importância relativa e absoluta dos factores de risco adjacentes à presença de Doença 

Coronária, quantificando os major adverse cardiovascular and cerebrovascular events 

(MACCE) durante o seguimento em consulta externa. 

Materiais e Métodos 

Este estudo é observacional e retrospectivo. A amostra inclui 78 doentes com ≤45 anos 

internados no Serviço de Cardiologia do CHP-HSA entre 2005 e 2010 para realização de 

cateterismo cardíaco. A informação clínica e analítica é baseada no processo electrónico 

(SAM e CARDIObase) e no processo em arquivo dos doentes. 

Utilizaram-se as guidelines do ATP-III, revistas em 2005 para definição do SM que 

consistem nos parâmetros: glicose sérica em jejum ≥110 mg/dL (5,6mmol/L); diagnóstico 

prévio de Diabetes mellitus ou medicação hipoglicemiante; colesterol HDL sérico 

<40mg/dL (1mmol/L) em homens e <50mg/dL (1,3mmol/L) em mulheres ou medicação 

para aumentar nível de HDL; triglicerídeos séricos ≥150mg/dL (1,7mmol/L) ou medicação 

anti-trigliceridémica; obesidade central - circunferência da cintura nos homens >102cm e 

nas mulheres >88cm; hipertensão arterial >130/85mmHg ou medicação anti-hipertensora. 

Neste estudo, a circunferência da cintura por não estar disponível na maioria dos 

processos clínicos, foi substituída pelo IMC, devendo este ser ≥28,8kg/m2 para ser 

incluído na definição de SM. 



 Os diagnósticos são a presença de EAM prévio com supra-desnivelamento do segmento 

ST (SST), sem supra-desnivelamento do segmento ST (SSST), angina de peito instável, 

angina de peito estável, EAM em fase subaguda após fibrinólise e teste de isquemia 

positivo. No cateterismo cardíaco, como parâmetros a registar foram seleccionados, a 

fracção de ejecção ventricular esquerda (FEVE), o número e quais os vasos coronários 

afectados, a realização e o tipo de ACTP. 

Registou-se o tempo médio de seguimento, medicação prévia, medicação após a alta e  

MACCE, que surgiram após o cateterismo cardíaco. Foram contabilizados o AVC, morte 

por todas as causas, morte por DCV, EAM e necessidade de revascularização (ACTP ou 

cirurgia de bypass), a combinação de EAM e necessidade de revascularização e ainda a 

existência de sintomas clínicos. 

Dos parâmetros clínicos registados fazem parte a altura, o peso, o IMC, a presença de 

obesidade, o perímetro abdominal (PA), os valores de pressão arterial, colesterol total 

(CT), LDL, HDL, triglicerídeos (TG) e glicose sérica. Estes dados foram adquiridos 

relativamente à data do cateterismo cardíaco. 

A presença de doença arterial periférica (DAP), DCV prévia, DM, história familiar de DC, 

hábitos tabágicos, número de cigarros, consumo de álcool, medicação prévia e 

medicação após alta foram todos obtidos do processo clínico. A DAP foi avaliada pela 

presença de claudicação intermitente ou gangrena. O tempo de seguimento inclui o 

tempo decorrido entre o cateterismo cardíaco e a consulta do processo do doente. 

Foi usado o SPSS 17.0 para análise estatística. As variáveis contínuas são apresentadas 

como média ± desvio padrão, tendo sido utilizado o teste t de Student (amostras 

normais), o teste de Levene e o teste de Mann-Whitney (amostras não normais) para 

análise comparativa dos dois subgrupos. As variáveis categóricas são apresentadas em 

frequências e percentagens e foram analisadas através do teste 2, U de Mann-Whitney e 

Kruskal-Wallis. O valor p <0,05 foi considerado estatisticamente significativo. A estatística 

não paramétrica foi utilizada devido ao reduzido tamanho da amostra (N=78), no entanto, 

nas variáveis com distribuição normal foram usados testes paramétricos. 

A análise de regressão categorial logística foi realizada para determinar os possíveis 

preditores da SM. Neste modelo foram testadas as variáveis que fazem parte dos 

parâmetros que definem a SM (glicose sérica, TAS, IMC, TG, HTA, HDL) e as que se 

mostraram significativas para o aparecimento de SM, como o CT, DM, TAS e obesidade. 



Resultados  

Trinta e sete doentes (47,4%) apresentam pelo menos 3 dos critérios necessários à 

definição da SM sendo 32 (48,5%) do sexo masculino. Dez doentes (12,8%) não 

apresentam parâmetros suficientes para pertencerem ao grupo com SM. A média de 

idades dos doentes com SM foi de 40 ± 4 anos, não havendo diferença significativa 

relativamente à idade e ao sexo dos doentes com e sem SM (Tabela I). 

TABELA I. DADOS DEMOGRÁFICOS 

 Frequência 
(%) / Média 

Síndrome Metabólica Valor p 

Sim Não 

Nº total de doentes 78 (100%) 37 (47,4%) 31(39,7%)  

Sexo masculino 66 (84,6%) 32 (48,5%) 25 (37,9%) 0,365 

Idade (anos) 40,8 (±3,8) 40,5 (±4,0) 41,5 (±3,4) 0,493 

Dos parâmetros que fazem parte da definição da SM, não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os doentes com SM e sem SM relativamente ao IMC 

e PA (Tabela II). A presença de HTA (p=0,042), nomeadamente o aumento da TAS 

(p=0,017) demonstrou ser significativamente mais alta em doentes com SM, assim como 

o diagnóstico de DM (p=0,009), sendo que o grupo com SM tem 28,9% de diabéticos tipo 

2, enquanto o grupo sem SM tem 6,5%. Em ambos os grupos existe uma maior 

percentagem de DM tipo 2 e 21,5% dos doentes são obesos. 

TABELA II. CARACTERÍSTICAS DOS DOENTES 

CARACTERÍSTICAS Estatística 
descritiva 

Síndrome Metabólica Valor p 

Sim Não 

ALTURA 1,70 (±0,9)    

PESO 78,3 (±19,1) 

IMC 
 <28,8 kg/m

2 

 ≥28,8 kg/m
2 

27,0 (±6,1) 
67,9% 
32,1% 

27,5(±7,8) 26,5 (±3,6) 
 

0,539 

OBESIDADE 
 IMC ≤30 kg/m

2
 

 IMC >30 kg/m
2
 

 
78,5% 
21,5% 

33(54%) 28(46%) 0,040 

PERÍMETRO ABDOMINAL 
 Normal 
 Aumentado 

94,3 (±13,7) 
73,9% 
26,1% 

97,5 (±15,6) 90,1 (±10,2) 0,183 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 
 TAD 
 TAS 

37% 
78,4 (±14,2) 
126,6 (±21,3) 

50% 
79,9 (±15,7) 
132,3 (±23,5) 

25,8% 
77,0 (±13,2) 
119,2 (±17,7) 

0,042 
0,437 
0,017 

DIABETES MELLITUS 
 Tipo 1 
 Tipo 2 

26% 
5,2% 
20,8% 

36,8% 
7,9% 
28,9% 

9,7% 
3,2% 
6,5% 

 
0,009 

 



Quanto ao perfil lipídico, os valores de CT (p=0,047) e de TG (p=0,00) são 

significativamente mais altos nos doentes com SM, enquanto os valores de HDL (p=0,03) 

são significativamente mais baixos. A glicose sérica também se mostrou 

significativamente mais elevada neste grupo (p=0,002), sendo que no total, apenas 

29,3% dos doentes apresentavam valores de glicose ≥110 mg/dL (Tabela III). 

TABELA III. VALORES ANALÍTICOS À ADMISSÃO 

 Total Síndrome Metabólica Valor p 

Sim Não 

Colesterol Total 196,1 (±42,8) 204,1 (±42,2) 187,2 (±43,2) 0,047 

LDL 116 (±34,0) 115,5 (±35,1) 118,7 (±33,6) 0,709 

HDL 
 <40 
 ≥40 

 
62,0% 
38,0% 

39,3 (±14,8) 44,9 (±14,2) 0,030 

Glicose 
 <110 
 ≥110 

113,6 (±54,9) 
70,7% 
29,3% 

130,7 (±68,7) 91,8 (±19,4) 0,002 

Triglicerídeos 
 TG<150 
 TG≥150 

196,21 (±135,5) 
47,2% 
52,8% 

250,9 (±153,4) 134,2 (±85,6) 0,000 

A maioria dos doentes (89,7%) não apresenta DAP. Os doentes que não têm DCV prévia 

correspondem a 66,7% e dos 33,3% que têm doença 15,8% têm SM. Em ambos os 

grupos de doentes com e sem SM, a DCV prévia mais frequente é a DC isquémica, 

65,8% e 67,7% respectivamente (Tabela IV).  

TABELA 4. OUTRAS CARACTERÍSTICAS DOS DOENTES 

CARACTERÍSTICAS Estatística 
Descritiva 

Síndrome Metabólica Valor p 

Sim Não 

DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA 10,3% 15,8% 6,5% 0,232 

DOENÇA CARDIOVASCULAR PRÉVIA 33,3% 15,8% 6,5% 0,538 

ANTECEDENTES  
-DCI 
-ACTP 
-IC 
-EAM 
-Valvulopatia 
-Disritmia 
-Angina de peito 
-Angina de peito e valvulopatia 
-EAM + ACTP 
-IC e Valvulopatia 
-DCI, IC e Revascularização 

 
69,2% 
3,8% 
2,6% 
6,4% 
1,3% 
2,6% 
1,3% 
1,3% 
6,4% 
2,6% 
2,6% 

 
65,8% 

- 
5,3% 
5,3% 
2,6% 
2,6% 
2,6% 
2,6% 
7,9% 
2,6% 
2,6% 

 
67,7% 
6,5% 

- 
9,7% 

- 
3,2% 

- 
- 

6,5% 
3,2% 
3,2% 

 

O diagnóstico de admissão mais frequente na amostra foi o de EAM sem SST (34,6%) 

seguido de EAM com SST (30,8%), teste de isquemia positivo (15,4%), angina instável 

(11,5%) e EAM em fase subaguda após fibrinólise (6,4%) (Tabela V). 



TABELA V. DIAGNÓSTICOS À ADMISSÃO 

DIAGNÓSTICOS  Síndrome Metabólica 

Total Sim Não 

Angina estável 1,3% - 3,2% 

Angina instável 11,5% 13,2% 12,9% 

EAM sem SST 34,6% 31,6% 32,3% 

EAM com SST 30,8% 26,3% 35,5% 

Teste isquemia  positivo 15,4% 18,4% 12,9% 

EAM fase sub-aguda após fibrinólise 6,4% 10,5% 3,2% 

A maioria dos doentes tem uma FEVE normal (65,5%) e tem com maior frequência 

doença de dois vasos (39,7%), assim como o subgrupo de doentes com SM (50%). Do 

subgrupo de doentes sem SM 35,5% apresentaram doença de um vaso, enquanto 50% 

do subgrupo com SM apresentaram doença de dois vasos, não havendo diferenças 

significativas entre eles. Em todos os subgrupos de doentes foi a DA o vaso mais 

frequentemente afectado. Em 91,9% dos doentes foi colocado pelo menos um stent 

revestido e utilizado um balão simples, comparando com os 87,1% dos doentes sem SM 

(p=0,069) (Tabela VI). 

TABELA VI. DADOS RELATIVOS AO CATETERISMO CARDÍACO 

PARÂMETROS Total Síndrome Metabólica Valor p 

Sim Não 

FUNÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA 
-Normal (>50%) 
-Ligeiramente diminuída (41 – 51%) 
-Diminuída ( 30 – 40%) 

 
65,5% 
25,5% 
9,1% 

 
67,7% 
20% 

13,3% 

 
55% 
40% 
5% 

 
0,612 

Nº VASOS AFECTADOS 
-Um vaso 
-Dois Vasos 
-Três Vasos 
-Nenhum 

 
30,8% 
39,7% 
28,2% 
1,3% 

 
28,9% 
50% 

21,1% 
- 

 
35,5% 
32,3% 
29,0% 
3,2% 

 
0,792 

VASOS AFECTADOS 
-Descendente Anterior 
-Circunflexa 
-Coronária Direita 

 
20,5% 
1,3% 
9,0% 

 
18,4% 
2,6% 
7,9% 

 
25,8% 

- 
9,7% 

 
0,840 

ANGIOPLASTIA CORONÁRIA TRANSLUMINAL CORONÁRIA 94,9% 100% 87,1% 0,024 

TIPO DE ACTP 
-Stent metálico (BMS) 
-Stent revestido com fármaco (DES) 
-Balão  
-Stent revestido e balão simples 
-Stent simples e balão revestido 
-Nenhum 

 
2,7% 
1,3% 
1,3% 
90,7% 
2,7% 
1,3% 

 
2,7% 
2,7% 
2,7% 
91,9% 

- 
- 

 
3,2% 

- 
- 

87,1% 
6,5% 
3,2% 

 
 

0,069 
 

 

Dos factores de risco estudados verificou-se que 68,8% dos doentes submetidos a 

cateterismo tinham história familiar de DCV. A grande maioria (78,2%) fumava 



activamente e destes 51,3% fumavam ≥20 cigarros/dia. No total, 57,1% consomem 

álcool. Não se registaram diferenças significativas entre os dois grupos (Tabela VII). 

TABELA VII. OUTROS FACTORES DE RISCO CARDIOVASCULARES 

 Total Síndrome Metabólica Valor p 

Sim Não 

Com história familiar 68,8% 3,2% 74,2% 0,331 

Tabagismo 
-Nunca fumou 
-Fuma 
-Ex-fumador 

 
15,4% 
78,2% 
6,4% 

 
15,8% 
81,6% 
2,6% 

 
16,1% 
74,2% 
9,7% 

 
0,580 

 

Número cigarros 
 <20 cigarros/dia 
 ≥20 cigarros/dia 
 Desconhecido 

 
28,2% 
51,3% 
2,6% 

 
15,8% 
81,6% 
2,6% 

 
16,1% 
74,2% 
9,7% 

 
0,810 

 

Consumo de álcool 57,1% 44,8% 68,2% 0,100 

 

O tempo médio de seguimento foi de 31,29 meses (±18,86), sendo o valor mínimo 4 

meses e o máximo 60 meses. Independentemente do subgrupo, durante o seguimento 

após o cateterismo cardíaco 42,3% dos doentes permaneceu assintomático, sendo que 

31,6% com SM e 58,1% dos sem SM; 20,5% dos doentes não apresentaram registo do 

seguimento. Não se verificaram alterações estatisticamente significativas entre os dois 

grupos relativamente ao aparecimento de MACCE (Tabela VIII), mas houve uma 

tendência (23,7%) para que os doentes com SM tivessem mais necessidade de 

revascularização. 

TABELA VIII. SEGUIMENTO DOS DOENTES 

 TOTAL SÌNDROME METABÓLICA 

SIM NÃO 

Assintomáticos 42,3% 31,6% 58,1% 

MACCE 
-AVC 
-Morte por todas as causas 
-Morte por Doença Cardiovascular 
-EAM 
-Necessidade de Revascularização 
-EAM e Revascularização 

 
- 

2,6% 
1,3% 
7,7% 
14,1% 
1,3% 

 
- 

5,3% 
- 

10,5% 
23,7% 
10,5% 

 
- 
- 
- 

3,2% 
3,2% 

- 

Sintomático sem MACCE 10,3% 15,8% 6,5% 

Sem seguimento 20,5% 2,6% 29% 

 

Em 25,6% dos doentes não houve registo de qual a medicação que passaram a fazer 

após alta médica. A AAS e o clopidogrel foram os mais administrados (74,1%). Os 



betabloqueadores (BB) foram receitados a 70,2% dos doentes e os IECA a 57,2%. 

Previamente ao cataterismo cardíaco 41 doentes (52,6%) não fazia medicação para o 

aparelho cardiovascular e 24 (30,8%) não possuem registo de qual a medicação que 

faziam anteriormente ao cateterismo. A maioria (7,7%) já tomava a associação entre AAS 

e clopidogrel (Tabela IX). 

TABELA IX. MEDICAÇÃO PRÉVIA AO CATETERISMO E MEDICAÇÃO QUE ALTERA O PROGNÓSTICO 

APÓS ALTA 

MEDICAÇÃO PRÉVIA Nº TOTAL % 

Sem medicação prévia 41 52,6% 

Desconhecida 24 30,8% 

AAS + Clopidogrel 12 15,5% 

AAS + Clopidogrel + Anticoagulação 2 2,6% 

MEDICAÇÃO APÓS ALTA   

Desconhecida 20 25,6% 

AAS 57  74,1% 

Clopidogrel 57  74,1% 

Betabloqueadores 54  70,2% 

Estatinas 48  62,4% 

Inibidores enzima conversora da angiotensina 44  57,2% 

Antagonistas Receptores Angiotensina 1  1,3% 

 

Fez-se análise de regressão categorial logística com a finalidade de identificar os 

preditores de SM (Tabela X). 

TABELA X. RESULTADO DA REGRESSÃO LOGÍSTICA 

Varáveis SM pelo 
ATP-III 

OR IC (95%) Valor p 

Glicose 1,02 1,00-1,04 0,035 

TG 1,01 1,00-1,02 0,013 

HDL 0,97 0,93-1,02 0,241 

HTA 3,20 0,94-10,84 0,042 

Outras variáveis:    

Obesidade 1,61 0,46-5,59 0,059 

CT 1,01 0,99-1,02 0,044 

DM 3,24 1,09-9,55 0,033 

TAS 1,03 1,01-1,06 0,019 

 

  



Discussão  

As definições do SM pela American Heart Association/National Heart Lung and Blood 

Institute e a International Diabetes Federation permitem identificar os doentes em risco de 

comorbilidades derivadas da SM, como as DCV. Neste estudo não foi possível utilizar as 

guidelines revistas em Outubro 2009, onde foram reformulados alguns dos parâmetros. 

As principais alterações foram os valores de corte para o perímetro abdominal que 

passaram a ser específicos de cada população e ainda o valor da glicose sérica que 

diminuiu para 100mg/dL (Aberti et al, 2009). A falta de dados relativos à população 

Portuguesa não permite que seja feita a adaptação dos critérios à amostra em estudo 

tendo condicionado a sua utilização. Optou-se por usar os critérios revistos em 2005. 

A prevalência da SM neste estudo foi semelhante a outros estudos que envolvem a 

mesma faixa etária. O estudo de Chung et al, (2007) englobou 223 doentes onde a 

prevalência de SM foi de 47% e os factores de risco mais prevalentes foram os mesmos, 

hipertensão e tabagismo. Carnethon et al, (2004) seguiram durante 15 anos uma coorte 

de jovens dos 18 aos 30 anos, cuja taxa da SM ajustada à idade foi de 10:1000 pessoas-

ano. 

As DCV são menos comuns nos jovens, mas têm um impacto maior na sua sobrevida. No 

estudo caso-controlo de Hamda et al, (2010) em doentes com ≤45 anos, a prevalência da 

SM foi maior em doentes com DC prévia, o que contraria o que se verificou neste estudo, 

sendo que a maioria não apresentava DCV anterior ao cateterismo. 

A apresentação clínica da DC é diferente nos idosos e nos jovens. Neste último grupo a 

DC tem uma evolução silenciosa, havendo uma grande proporção de jovens que não 

apresentam angina de peito prévia ao EAM (Doughty et al, 2008) o que está de acordo 

com o presente estudo, onde também se verificou uma baixa percentagem de angina, 

quando comparado com a presença de EAM. A principal diferença foi que a maioria dos 

EAM foi sem SST, ao contrário do supracitado estudo, onde existia maior percentagem 

de progressão para EAM com SST. 

Todos os critérios que fazem parte dos parâmetros do ATP-III foram significativamente 

maiores no subgrupo com SM, à excepção do HDL (Cooney et al, 2009), confirmando a 

possível aplicação destes critérios nas faixas etárias mais jovens. O IMC, como seria de 

esperar, não é significativamente maior no subgrupo com SM, uma vez que não faz parte 

dos parâmetros diagnósticos, apesar da facilidade da sua obtenção na prática clínica. 

Farin et al, (2006) demonstraram que, quer a circunferência da cintura, quer o IMC estão 



associados à diminuição da sensibilidade à insulina e a maiores concentrações 

plasmáticas de glicose e triglicerídeos. Como agentes identificadores de alterações 

metabólicas, são em certo grau comparáveis, concluindo-se que as limitações destas 

duas medidas são semelhantes. A circunferência da cintura é, no entanto mais utilizada 

como factor preditivo de resistência à insulina e o IMC está mais relacionado com a 

obesidade em geral. A TAS isoladamente e o valor de colesterol total, este último, ao 

contrário do que seria de esperar, demonstraram-se significativamente superiores nos 

portadores da SM. Quanto ao restante perfil lipídico, o subgrupo com SM está 

habitualmente associado a dislipidemia aterogénica que consiste em valores elevados de 

TG e valores baixos de HDL, confirmados neste estudo. A obesidade, por si só 

demonstrou ser significativamente mais elevada na SM. Nos homens mais jovens, 

demonstrou ser um factor de RCV independente por McGill et al,(2002) ao realizarem 

autópsias a 3000 jovens que morreram de causas não cardíacas.  

No estudo de Wayne et al, (2006) numa população com uma idade média de 47 anos 

(±11,0) demonstrou-se que vários componentes do SM individualmente precedem o 

aparecimento de DM e do próprio SM. Gazzaruso et al, (2006) confirmaram que os 

doentes com DM tipo 2 e SM estão associadas a DC silenciosa comprovada 

angiograficamente. De acordo com Alexander et al, (2006), verificou-se que existem mais 

doentes com SM previamente diagnosticados com DM tipo 2, como se verificou neste 

estudo. Os indivíduos diabéticos com SM têm ainda um risco acrescido de mortalidade 

por doença coronária e mortalidade por todas as causas quando comparados com 

diabéticos sem SM (Wilson et al, 2005). 

A gravidade da SM está directamente relacionada com a gravidade clínica dos factores 

de risco para DC e com os achados angiográficos. No grupo com SM, o score de 

estenose coronária, a frequência relativa de estenose coronária, a ocorrência de angina 

instável, de EAM ou a necessidade de cirurgia de bypass coronário foram 

significativamente maiores (Solymosse et al, 2004). Whorthley et al, (2009) relaciona a 

presença de obesidade e de SM com disfunção microvascular coronária e consequente 

diminuição da perfusão e disfunção ventricular. No estudo efectuado em jovens adultos 

assintomáticos por Dharmendrakumar et al, (2009), quer os factores de risco individuais, 

quer os factores de risco agrupados na SM foram associados a alterações da geometria e 

da função do ventrículo esquerdo (VE), mesmo na ausência de DC prévia, 

contrariamente a este estudo, onde a maioria dos doentes tinha uma FEVE normal. 

Kim et al, (2010) demonstraram que o SM não é um factor de risco independente de 

reestenose de stent previamente implantado e de MACCE, o que confirma o que foi 



observado na nossa amostra, em que a maioria dos doentes durante o seguimento se 

manteve assintomáticos. Doentes com SM não têm um risco aumentado de lesão-alvo 

após revascularização ou maior taxa de MACCE quando comparados com o grupo de 

controlo durante um seguimento de 12 meses após implantação de stent metálico ou 

recoberto com fármacos (Hoffmann et al, 2007). Clavijo et al, (2006) constataram ainda 

que os doentes com SM tinham uma área de enfarte maior, assim como maior taxa de 

complicações intra-hospitalares quando comparados com o grupo sem SM. 

Os doentes que possuem ≥2 factores de risco metabólico para DCV e que têm familiares 

que tiveram DC prematura têm uma maior propensão para aterosclerose coronária 

subclínica (Michos et al, 2005). Reinhard et al, 2006 sugerem que a SM tem um papel 

importante como preditor para o primeiro evento cardiovascular nos jovens com história 

familiar de DCV, embora neste estudo não se tenha verificado esta associação. 

Brevetti et al, (2006) sugerem que a prevalência de DAP em adultos com SM seja >50%, 

uma vez que o mecanismo etiológico principal é a aterosclerose, subjacente à maioria 

das DCV , contrariamente a este estudo, em que a maioria dos doentes não apresentava 

DAP. 

Dos factores de risco considerados, nenhum foi estatisticamente significativo na SM. Rha 

et al, (2009) realizaram um estudo em doentes jovens fumadores e demonstraram ainda 

que existe um maior número de EAM com SST e de lesões estenóticas mais 

significativas neste subgrupo. Por outro lado, o consumo moderado de bebidas alcoólicas 

encontra-se actualmente associado à redução do RCV e da mortalidade. Este efeito 

protector está associado sobretudo a dois factores, ao efeito benéfico do álcool no perfil 

lipídico (Volcik et al, 2008) e na sensibilidade à insulina (Imhof et al, 2004). A ingestão 

prolongada de grandes quantidades está associada a um aumento da obesidade central 

e a maior incidência de SM, especialmente em pessoas que ingerem grandes 

quantidades de outros factores nutricionais (Lee et al, 2010). 

A medicação responsável por alterar o prognóstico e com impacto na sobrevida dos 

doentes com Síndrome Coronários Agudos (SCA) consiste no AAS, Copidogrel, BB, 

IECA, ARA e estatinas. As estatinas, para além de tratarem a dislipidemia, quando 

associadas aos BB (Wong et al, 2008) e porque possuem propriedades que permitem 

modificar o perfil lípidico, reduzem o stress oxidativo e diminuem a susceptibilidade ao 

LDL (Rosenson RS, 2004). Idealmente, todos os doentes após a alta hospitalar deveriam 

estar medicados com estes fármacos. O que se verificou neste estudo é que a grande 



maioria teve alta medicada com AAS, clopidogrel e BB e um menor número com 

estatinas. 

Boulon et al, (2006) analisaram o seguimento de 3 meses de 480 doentes após ACTP e 

verificaram que houve manutenção da grande prevalência da SM nos doentes jovens e 

que não havia uma apresentação clínica específica dentro dos SCA. 

Uma das limitações deste estudo consiste em ser uma análise não aleatória e 

retrospectiva, baseada no processo clínico do doente que habitualmente se encontra 

muito incompleto. Devido à variabilidade de registos clínicos pode haver um viés de 

selecção e uma sub-estimativa da prevalência da SM. A amostra é reduzida devido à 

inclusão dos doentes ser homogénea e limitar-se a apenas um Centro, mas a 

percentagem de doentes com SM é maior que numa amostra aleatória dos habitantes do 

Porto, em que a prevalência da SM é de 23,9% e de 14,5% após a padronização para a 

população Europeia (Santos et al, 2004). Neste estudo, os doentes entre os 40 e os 49 

anos tiveram uma prevalência de SM de 14,2%. O facto de não se ter usado o PA como 

critério diagnóstico para a SM e se ter considerado o IMC em substituição vem contra a 

opinião corrente. Segundo Dhaliwal et al, (2009) o PA é uma alternativa mais fiável e 

significativamente mais preditiva da mortalidade por DCV e por DC. Song et al, (2007) 

acompanharam 25,626 mulheres (≥45anos) durante 10 anos e concluíram que o SM, 

independentemente do IMC, aumentava o RCV, ao contrário do IMC sozinho, pelo menos 

nas faixas etárias mais elevadas. Na avaliação da obesidade central usaram contudo, o 

IMC, como este estudo. 

Os factores significativamente preditores para a SM foram os mesmos utilizados pelo 

ATP-III, confirmando a sua possível utilidade nos doentes com ≤45 anos. Para além 

destes critérios surgiram outros preditores significativos como o CT, a obesidade e a TAS 

Em Portugal são necessários novos estudos, com amostras de maiores dimensões, de 

modo a estimar a SM e calcular o valor de corte do PA a utilizar no nosso País, para que 

a definição da SM mais recente possa ser aplicada. 

Em resumo, a SM é um conceito multifactorial que atinge uma ampla gama de faixas 

etárias, começando ainda na adolescência e continuando a ser muito prevalente nas 

faixas mais elevadas. Ainda existem poucos estudos relativos às faixas etárias mais 

jovens, embora a epidemiologia aponte para o aumento da prevalência da SM em virtude 

do aumento dos seus componentes individuais. A grande prevalência dos doentes com 

SM leva à necessidade de implementar medidas profiláticas e investir no seu tratamento 



específico, nomeadamente quando se considera factores de risco evitáveis e reversíveis. 

O seu reconhecimento precoce permitirá uma acção mais rápida e consequentemente 

minimização da morbilidade e mortalidade associada a esta condição. 
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