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RESUMO: O presente artigo de conclusão de curso ancora-se em uma pesquisa do tipo 

bibliográfica com cunho exploratório, que objetivou conhecer a participação do profissional 

de Enfermagem no acompanhamento de pacientes portadores de Síndrome metabólica 

enquanto membro de equipes multiprofissionais. Quando  referimos a Síndrome Metabólica 

estamos diante de um conjunto de patologias que somadas evidenciam um risco iminente de 

complicações tardias aos portadores, sendo que, medidas de prevenção e promoção em saúde 

são capazes de evitar tais complicações. Após o levantamento quantitativo dos artigos que 

nortearam esta pesquisa foi possível, através de uma análise qualitativa evidenciar que, o 

Enfermeiro pode e tem capacidade teórico-científica para corroborar na construção de 

propostas de cuidados preventivos a pacientes com risco de desenvolvimento desta Síndrome, 

apesar de que, esta participação de Enfermagem enquanto membro de equipe 

multiprofissional precisa ser discutida e novas propostas devem ser amplificadas no campo da 

atenção em Saúde.  
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ABSTRACT: The present article of conclusion of course is anchored in a research of the type 

bibliographical with exploratory character, that aimed to know the participation of the 

professional of the Nursing in the accompaniment of patients with Metabolic Syndrome as a 

member of multiprofessional teams. When we refer to the Metabolic Syndrome, we are faced 

with a set of pathologies that together show an imminent risk of late complications to the 

patients, and health prevention and promotion measures are able to avoid such complications. 

After a quantitative survey of the articles that guided this research, it was possible, through a 

qualitative analysis, to show that the nurse can and has the theoretical and scientific capacity 

to corroborate the construction of preventive care proposals for patients at risk of developing 

this syndrome, that this participation of Nursing as a member of multiprofessional team needs 

to be discussed and new proposals must be amplified in the field of Health care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome metabólica (SM) é considerada um problema de saúde pública por sua 

magnitude, risco, dificuldade no seu controle e elevado custo médico-social, e principalmente, 

por sua participação em complicações graves. Tal dado pode ser considerado alarmante, já 

que a elevação de doenças agregadas a essa patologia quando não tratada adequadamente, 

pode levar a incapacidade de um grande grupo de indivíduos. 

 

O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com 

os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce 

suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua 

integralidade, de acordo com os Princípios da Ética e da Bioética, e participa 

como integrante da equipe de Enfermagem e de saúde na defesa das Políticas 

Públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade 

de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da 

autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e 

descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. (COFEN Nº 

0564/2017) 
 

Segundo a Constituição Federal de 1988 (CF-88), Saúde é direito de todos e dever do 

Estado. Dessa forma, foi criado sistema o Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores 

sistemas públicos de saúde do mundo, que abrange desde o simples atendimento ao mais 

complexo, ele é universal e gratuito em nosso país. Sendo assim, o SUS deve atuar na 

promoção de ocorrência de agravos e recuperação dos doentes. Os princípios do SUS a serem 

seguidos são eles: Universalização, Equidade, Integridade, Regionalização e Hierarquização, 

Descentralização e Comando Único. (BRASIL, 2017). 

 Percebe-se que o aumento da atividade física e a perda de peso são as melhores formas 

de tratamento não medicamentoso, porém, na maioria dos casos é necessário o uso de 

medicamentos para tratar os fatores de risco associados (BRASIL, 2017). 

A síndrome metabólica também conhecida por muitos como síndrome X, síndrome da 

resistência à insulina, quarteto mortal ou síndrome plurimetabólica é caracterizada pelo 

conjunto de fatores de risco cardiovascular como hipertensão arterial, resistência à insulina, 

hiperinsulinemia, intolerância à glicose/diabete do tipo 2, obesidade central e dislipidemia 

(LDL-colesterol alto, triglicérides altas e HDL-colesterol baixo). (CIOLC; GUIMARÃES, 

2004). 

É preciso considerar que são inúmeros os critérios adotados para o diagnóstico da SM, 

elaborados por diferentes organizações. No entanto, atualmente, os consensos estabelecidos 

pela National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) 
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revisado e pelo International Diabetes Federation (IDF) têm sido os mais utilizados. Na 

presente investigação, optou-se por considerar o critério do NCEP ATP III revisado, devido à 

sua fácil aplicabilidade e forte evidência clínica. Segundo esse critério, a SM deve ter como 

características a combinação de três ou mais dos seguintes parâmetros: CA (> 102 cm para 

homens e > 88 cm para mulheres), HDL (< 40 mg/dl para homens e < 50 mg/dl para mulheres 

ou paciente em uso de antilipêmico), TG (≥ 150 mg/dl ou uso de medicação para 

dislipidemia), PA (≥ 130/85 mm/Hg ou paciente em uso de anti-hipertensivo) e GVJ (> 100 

mg/dl ou paciente em uso de hipoglicemiante) (NETO, et al, 2017). 

Mediante a relevância deste tema a importância do enfermeiro é desempenhar um papel 

fundamental no acompanhamento da Síndrome metabólica (SM), de uma forma holística o 

paciente precisa do tratamento e do acompanhamento de patologias agregadas a Síndrome 

metabólica para uma melhor qualidade de vida. Ante o exposto, acredita-se que não bastam 

apenas medidas de orientação para o controle da Síndrome metabólica, e sim uma prevenção, 

um acompanhamento nesses tratamentos, vinculadas a qualidade de vida, boa alimentação e 

mais palestras voltadas a essa síndrome. É preciso desenvolver estratégias que acompanhem 

os pacientes durante o tratamento, a fim de um bom resultado, além de um acompanhamento 

adequado aos pacientes com Síndrome metabólica. 

O estudo dos artigos que trata da Síndrome metabólica contribuirá para dar ênfase ao 

papel Enfermeiro como um profissional essencial no acompanhamento da referida patologia, 

permitindo, assim, uma melhor clareza e reconhecimento da relevância do tema. 

Portanto, o fato da Síndrome Metabólica estar associada à inúmeros eventos 

cardiovasculares, é importante o tratamento e é fundamental que seja adotado um estilo de 

vida saudável, evitando tabagismo, realizando atividades físicas e perdendo peso, e se 

necessário o uso da medicação se dará durante o tratamento. 

A Síndrome Metabólica se caracteriza por um conjunto de patologias que levam a 

desfechos graves que podem ser protelados e/ou evitados quando os pacientes têm um 

acompanhamento adequado. 

A escolha desse tema para essa pesquisadora é de alta relevância pois, os pacientes pouco 

sabem a respeito dessa síndrome que é de suma importância e cujo papel da equipe da 

enfermagem no acompanhamento desses pacientes, é fundamental para obtenção de bons 

resultados para controle adequado da Síndrome Metabólica e comorbidades associadas. 

  O profissional de enfermagem contribui de forma essencial na inclusão de projetos 

voltados para qualidade de vida, como atividade física, novos hábitos alimentares, entre 

outros, juntamente com equipes multiprofissionais da área da saúde. Perante levantamento de 
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dados, precisamos que a equipe seja cautelosa em relação a problemas socioeconômicos que 

estão ligadas a grande maioria da população. 

Esse trabalho possibilitará a sistematização do conhecimento sobre o papel do 

enfermeiro no acompanhamento dos indivíduos com a Síndrome Metabólica, fornecendo 

informações que poderão ser utilizadas para propor ações de saúde pública, pois é através 

desta pesquisa que podemos implantar projetos voltados para a melhoria na qualidade de vida 

dos pacientes, e com otimização dos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. 

O Enfermeiro como membro de uma equipe multidisciplinar é fundamental no 

acompanhamento da Síndrome metabólica? 

O Enfermeiro pode auxiliar de forma fundamental em diversas etapas do 

acompanhamento dos pacientes com Síndrome Metabólica, desde o diagnóstico, passando por 

orientações básicas de qualidade de vida e fazendo o seguimento do tratamento. 

O objetivo geral desse trabalho é destacar a importância do enfermeiro no 

acompanhamento do paciente com síndrome metabólica. Nessa perspectiva os objetivos 

específicos são: relatar o papel do Enfermeiro na prevenção e tratamento da Síndrome 

metabólica; identificar a Síndrome Metabólica como síndrome grave, que leva a desfechos de 

doenças coronarianas; demostrar o quanto uma equipe multidisciplinar é necessária e 

fundamental na definição adequada dos tratamentos.  

Está pesquisa foi realizada através de uma pré-busca para verificar a possibilidade do 

estudo. Seguidamente, com o objetivo de gerar uma lista de todos os estudos publicados sobre 

o tema, utilizou-se uma estratégia de busca através das bases de dados LILACS, Ministério da 

Saúde, MEDLINE, SciELO, Google Acadêmico, BVS, CAPES no período de maio de 2017 a 

junho de 2018, com as seguintes palavras-chave: Síndrome Metabólica, cuidados de 

Enfermagem, hipertensão, diabetes e obesidade. Foram utilizadas as seguintes fases para a 

elaboração e o desenvolvimento da pesquisa: Primeiro o plano de trabalho, identificação das 

fontes, localização e obtenção do material, leitura na íntegra do material, extração dos dados, 

análise e apresentação dos dados. 

 Pesquisa seletiva com critério de inclusão: artigos disponíveis na integra no idioma da 

língua portuguesa e, incluindo datas do ano de 2005 a 2017, e exclusão de artigos com datas 

inferiores à 2004, idiomas que não são da língua portuguesa, artigos não publicados, repetidos 

e que não atingiram meus objetivos. 
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2 SÍNDROME METABÓLICA 

A Síndrome Metabólica (SM) é uma patologia complexa associada a um conjunto de 

fatores de risco cardiovascular relacionados à deposição central de gordura e à resistência à 

insulina (LAKKA et al., 2002; GANG et al., 2004). 

 

Tabela 1-  Critérios diagnósticos de síndrome metabólica em homens e mulheres 

 

(Fonte: 18/05/2018. http://www.abeso.org.br/uploads/downloads/92/57fccc403e5da.pdf) 

 

3  OBESIDADE VISCERAL 

  A gordura visceral é um fator de risco potencial para a SM, independente da gordura 

corporal total. Pessoas com o mesmo IMC podem ter diferentes níveis de massa gordurosa 

visceral. A distribuição de gordura abdominal é influenciada pelo sexo: para algum acúmulo 

de gordura corporal, o homem tem, em média, o dobro da quantidade de gordura abdominal 

em relação à mulher antes da menopausa. Além do que, o IMC não é indicador do mesmo 

grau de gordura em populações diversas, particularmente por causa das diferentes proporções 

corporais. (BERTOLI, et al, 2016) 

A relação circunferência abdominal/quadril (RCQ) primeiramente é a medida mais 

comum para avaliação da obesidade central, mas há aproximadamente 20 anos reconheceu-se 
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que pode ser menos válida como medida relativa. Porém, na população brasileira, a RCQ 

demonstrou associar-se a risco de comorbidades. (CAMHI, et al, 2011) 

A medida da circunferência abdominal reflete melhor o conteúdo de gordura visceral 

que a RCQ e se associa muito à gordura corporal total. Recomendam-se vários locais e 

padrões para avaliação da circunferência abdominal. É solicitado que o paciente fique em 

posição supina, que inspire profundamente, e, ao final da expiração deve ser realizada a 

medida. Pode-se realizar a medida no maior perímetro abdominal entre a última costela e a 

crista ilíaca, segundo recomendações da OMS. Já a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e 

Tratamento da Síndrome Metabólica recomenda medir a circunferência abdominal no ponto 

médio entre o rebordo costal inferior e a crista ilíaca. (SINGH, et al, 2007) 

O peso corporal individual pode atribuir ao estresse, que frequentemente se relaciona 

como fator predisponente na falha de manutenção da perda de peso após programa de 

emagrecimento. O estresse pode ser um importante fator no desenvolvimento de gordura 

visceral e abdominal, certamente por influência do cortisol. (BERTOLI, et al, 2016) 

 

4  RESISTÊNCIA A INSULINA OU DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

Dentre as distintas contribuições que podem ser alavancadas para a área da 

Enfermagem, esse estudo demonstra a necessidade e o cuidado quanto a avaliação dos 

marcados clínicos ligados ao diabetes durante o atendimento ambulatorial, hospitalar e/ou 

domiciliar, bem como um melhor manejo da doença, uma vez que a mesma se caracteriza 

como uma enfermidade que exige um gerenciamento contínuo diante de um tratamento 

prolongado. Além disso, em meio aos momentos de crise financeira em todo o mundo, 

especialmente no Brasil, atrelado à necessidade em se buscar eficiência na alocação dos 

recursos financeiros, investigações como esta servem para demonstrar o quanto imperioso se 

faz conduzir a assistência de enfermagem baseada em evidências e que busque novos 

artifícios, novas maneiras para contribuir com as ações já voltads à atenção básica. (Neto, Jose 

Claudio Garcia Lira, et al, 2016) 

As tendências contrárias do diabetes requerem intervenções políticas oportunas que 

ofereçam atenção suficiente e custo-efetiva necessária. Neste sentido, vale ressaltar que o 

diabetes se constitui em Condição Sensível à Atenção Primária, visto que se existirem 

evidências de que a atuação adequada dos profissionais e gestores de saúde no nível da 

Atenção Primária à Saúde pode sim colaborar para a redução das hospitalizações e óbitos, 

portanto, os profissionais de saúde devem ser atuantes na prevenção de complicações micro e 

https://www.sinonimos.com.br/alem-disso/
https://www.sinonimos.com.br/necessidade/
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macrovasculares que está sendo desprezada pelas equipes da Estratégia Saúde da Família. 

(ARRUDA, et al, 20016) 

 

5  HIPERTENSÃO ARTERIAL (PAS ≥130 OU PAD ≥85MMHG OU TRATAMENTO) 

 

Hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial definida pela elevação 

sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. É associado a distúrbios metabólicos, 

alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros 

fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e 

diabetes melito (DM). Mantém associação independente com eventos como morte súbita, 

acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca 

(IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica (DRC), fatal e não fatal. 

(WEBER, et al, 2014) 

A HA, importante componente da SM, que ocorre com maior dominância na 

população de obesos e diabéticos tipo 2, constitui-se na principal causa da mortalidade 

cardiovascular precoce em todo o mundo, em especial no acidente vascular encefálico (AVE). 

(FRANCO, et al, 2008) 

 Fatores de risco metabólicos, incluindo obesidade visceral, intolerância à glicose e 

dislipidemia, frequentemente são encontrados juntos em alguns indivíduos, uma associação 

chamada de síndrome metabólica (SM). A pressão arterial elevada é o componente de risco 

mais comumente associado com a SM, independentemente dos critérios diagnósticos 

utilizados esse é o maior fator contribuinte isolado para o risco cardiovascular em todo o 

mundo. (RODRIGUES, et al, 2009) 

 

6  DISLIPIDEMIA (TRIGLICÉRIDES ≥150MG/DL OU TRATAMENTO, HDL 

<40MG/DL - HOMENS; <50MG/DL – MULHERES) 

 

Fisiologicamente e clinicamente, os lipídeos biologicamente mais relevantes são os 

fosfolípides, o colesterol, os Triglicérides (TG) e os ácidos graxos. Os fosfolípides formam 

uma estrutura básica das membranas celulares. O colesterol é precursor dos hormônios 

esteroides, dos ácidos biliares e da vitamina D. Além de que, como constituinte das 

membranas celulares, o colesterol atua na fluidez destas e na ativação de enzimas aí situadas. 

Os TG se formam a partir de três ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol e 
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constituem uma das formas de armazenamento energético mais importantes no organismo, 

sendo depositados nos tecidos adiposo e muscular. (CUCHEL, et al, 2007) 

Os ácidos graxos são classificados como saturados (sem duplas ligações entre seus 

átomos de carbono), mono ou poli-insaturados, conforme o número de ligações duplas em sua 

cadeia. Os ácidos graxos saturados encontrados em nossa alimentação são: láurico, mirístico, 

palmítico e esteárico (que variam de 12 a 18 átomos de carbono). Entre os monoinsaturados, o 

mais frequente é o ácido oleico, que contém 18 átomos de carbono. Nos poli-insaturados, 

podem ser classificados como ômega 3 (Eicosapentaenoico − EPA, Docosahexaenoico − 

DHA e linolênico), ou ômega 6 (linoleico), conforme sua presença na primeira dupla ligação 

entre os carbonos, a partir do grupo hidroxila. (HORTON, et al, 2009) 

A ingestão de gordura é inversamente associada à sensibilidade insulínica não 

diretamente pela relação ao peso corporal, mas também pela qualidade da oferta de ácidos 

graxos. Existem situações, como na hipertrigliceridemia ou quando o HDL-colesterol for 

inferior ao desejável, é aconselhável aumentar a quantidade de gordura monoinsaturada, 

reduzindo neste caso a oferta de carboidratos. Esta substituição deve acontecer, aumentando 

os ácidos graxos monoinsaturados que aditiva ao plano alimentar pode promover o aumento 

do peso. (TALL, et al, 2007) 

 

7  QUALIDADE DE VIDA 

 

A Organização Mundial da Saúde, propõe um conceito multifatorial da qualidade de 

vida a partir de cinco dimensões: Saúde física, Saúde psicológica, Nível de independência (em 

Aspectos de Mobilidade, Atividades Diárias, Dependência de Medicamentos e Cuidados 

Médicos e Capacidade Laboral), Relações Sociais e Meio ambiente. Trata-se então de um 

movimento com uma visão global, que consistem em várias dimensões do ser humano na 

determinação dos níveis de qualidade de vida de cada indivíduo. (BRASIL, 2017)  

Compreende-se então que há poucos estudos a respeito da relação entre síndrome 

metabólica e qualidade de vida, um número crescente de evidências tem demonstrado uma 

significativa associação entre a síndrome metabólica e o prejuízo na qualidade de vida. 

Entende-se então que a preocupação com o conceito de “qualidade de vida” refere a um 

movimento dentro das ciências humanas, biológicas no sentido de valorizar parâmetros mais 

amplos que o controle de sintomas, reduzindo assim a mortalidade e aumentando a 

expectativa de vida. (SABOYA, et al, 2016) 
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8  ALIMENTAÇÃO 

  

Nas últimas décadas foi rápido e crescente aumento no número de pessoas obesas, o 

que tornou a obesidade um problema de saúde pública, essa patologia tem sido considerada 

como uma desordem primariamente de alta ingestão energética. Para o tratamento da 

obesidade é essencial que o gasto energético seja maior que o consumo energético diário, o 

que nos faz pensar que uma simples redução na quantidade de comida através de dieta 

alimentar seja suficiente, mais é necessário a inclusão da atividade física para uma melhora 

nos resultados. (CIOLAC; GUIMARÃES, 2004) 

 Os elementos associados ao surgimento de SM são sem dúvidas o sedentarismo (que 

inclui ficar deitado, assistir televisão, não prática da atividade física, usar computador o dia 

todo, entre outras práticas) e péssimo hábitos alimentares, como consumo exagerado de 

adição de açúcares, alimentos hipercalóricos, ricos em lipídeos, ou seja, é necessário a 

mudança dos hábitos diários. (FRANÇA, et al, 2017) 

 Foi feita uma pesquisa conduzida por Panagiotakos e Cols, que analisou que a 

associação entre os hábitos alimentares e a prevalência de SM em indivíduos gregos, os 

pesquisadores concluíram que um padrão alimentar que inclui o consumo de cereais integrais, 

legumes, vegetais, frutas e peixes está associado com a redução dos marcadores clínicos da 

SM, enquanto que o consumo de carne vermelha e de bebidas alcoólicas mostrou associação 

inversa. (BUSNELL, et al, 2011) 

 

9  ATIVIDADE FÍSICA 

  

A atividade física diária foi conceituada como um relevante método de tratamento para 

a SM, pois, aumenta o gasto energético eliminando assim o IMC, taxa de gordura, gordura 

abdominal, aptidão cardiorrespiratória e as variáveis hemodinâmicas, reduzindo muito a 

ocorrência dos fatores da SM e provocando benefícios psicológicos e socioafetivos para os 

pacientes.  Pacientes que seguem um plano alimentar e execução diária de exercício físico tem 

uma condição imprescindível para o controle da SM. (FRANÇA, et al, 2017) 

 A ausência da atividade física e baixo nível de condicionamento físico têm sido 

considerados fatores de risco para mortalidade prematura tão importantes quanto fumo, 

dislipidemia e hipertensão arterial. Estudos têm demonstrado uma grande relação entre 

inatividade física e presença de fatores de risco cardiovascular como hipertensão arterial. 
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10  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Enfermagem em constante crescimento técnico científico tem papel importante na 

prevenção e controle de agravos à Saúde sendo de forma direta em seus consultórios bem 

como membro de equipes multiprofissionais, sendo um profissional capaz de desenvolver e 

elaborar formas de trabalho que são preconizadas e previstas perante o Ministério da Saúde 

em seus respectivos protocolos, diante da pesquisa ora realizada percebemos que apesar da 

capacidade instalada destes profissionais, ainda é evidente que a participação da Enfermagem 

é deficiente no que diz respeito á prevenção e tratamento da Síndrome Metabólica enquanto 

conjunto de doenças, percebemos que o Enfermeiro estratifica suas famílias de risco faz busca 

ativa de pessoas de risco, porém, a associação dos fatores ainda não é percebida e depois de 

diagnosticada a Síndrome o paciente passa a ser do consultório médico.  

Diante dessa realidade, nossa pesquisa gostaria de propor em demais estudos que o 

paciente portador de fatores diversos de risco já seja encaminhado e acompanhado por equipe 

multiprofissional de atendimento e com destaque o profissional de Enfermagem haja vista da 

capacidade de prevenção e tratamento que o perfil permite. 
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