
ORIENTAÇÕES 
SOBRE A 

SÍNDROME 
METABÓLICAA PREVENÇÃO É O 

MELHOR CAMINHO

  As regras gerais da alimentação 
adequada incluem:

  A prevenção da Síndrome Metabólica 
está relacionada à adoção - o mais cedo 
possível - de hábitos de vida saudáveis, 
como: dieta adequada e prática regular de 
atividade física.

  O ideal é que essse estilo de vida seja 
adotado desde a infância.

Aumentar o 
consumo de 

frutas, legumes, 
hortaliças e 

cereais integrais. 

   Reduzir o consumo de gordura saturada 
presente em frituras, embu�dos (salsichas, 
apresuntados) e alimentos industrializados 
em geral.
    Reduzir a ingestão de açúcar, presente em 
refrigerantes e doces.
     Diminuir o consumo de sal (sódio) presente 
em temperos prontos, macarrão instantâneo, 
molho de soja.

MEXA-SE
  Atividade física regular é um meio de 
preservar a saúde, melhorar a qualidade de 
vida e diminuir o risco da Síndrome 
Metabólica. 

  Pratique exercícios por pelo menos 30 
minutos, diariamente.

  Caminhe, corra, ou ande de bicicleta. 
Essas são at iv idades simples que 
podemos incluir no nosso dia-a-dia.

  Sem tempo pra malhar? Veja as dicas:

No trabalho:
- Troque o elevador pelas escadas;
- No intervalo da sua jornada, dê uma  v o l t a 
andando do lado de fora. 

- Deixe o carro em casa no final de semana.

- Escolha a�vidades que voce consegue fazer a 
pé, no seu bairro;

Em casa:

- Salte uma ou duas paradas antes do seu 
des�no e caminhe;



O QUE É A SÍNDROME 
METABÓLICA (SM)?

INVESTIGANDO A SÍNDROME 
METABÓLICA (SM)

  Se você (ou alguém de seu convívio) 
pode ter Síndrome Metabólica, um plano 
alimentar saudável e a realização de 
atividade física regular são medidas 
efetivas que devem ser iniciadas o quanto 
antes.

  A Síndrome Metabólica está associada à 
vida sedentária e alimentação inadequada, 
tanto em ADULTOS quanto nas CRIANÇAS 
e é mais frequente em algumas famílias 
(predisposição genética).

  E quando outras doenças já estão 
presentes, reconhecer e tratar a Síndrome 
Metabólica facilita o controle das outras 
condições de saúde.

  O controle da Síndrome Metabólica 
afasta várias outras doenças.

  Síndrome Metabólica é o nome dado a um 

conjunto de alterações, que, quando juntos em 
uma mesma pessoa, aumentam os riscos de 
desenvolvimento de doenças cardio e 
cerebrovasculares.

  A Síndrome Metabólica é um estado de 

inflamação do corpo que está relacionado a 
vários outros problemas de saúde:

 - Intolerância à glicose (Pré-diabetes); 
 - Diabetes tipo 2;

 - Infarto do coração (IAM);
 - Insuficiência cardíaca;
 - Trombose venosa profunda;

 - Angina;

 - Infarto cerebral (AVC)

  A chave para entender a Síndrome 

Metabólica é identificar a Obesidade Central, 
isto é, o acúmulo de tecido gorduroso no tronco 
e em torno da região da cintura (Fig. 1 A  e 1 B).

Fig. 1A Fig. 1B

 - Resistência à insulina (glicemia alta) ;
 - Hipertensão arterial (pressão alta);

 - Triglicerídeo elevado; 

   (Colesterol HDL)
 - Baixos níveis do colesterol bom  

  A S índrome Metabó l i ca  deve  se r 

considerada sempre que a Obesidade Central 
vem acompanhada de mais 2 (dois) dos fatores 
a seguir:

  A Diretriz Brasileira de Diagnóstico e 

Tratamento da Síndrome Metabólica (I-DBSM) 
define 05 critérios a serem avaliados:

A Obesidade Central é definida pelo tamanho 
(em cm) da circunferência abdominal:

Nas mulheres, quando a cintura 
ultrapassa 88 cm

Nos homens, quando a cintura 
ultrapassa 102cm

(≥ 130 mmHg ou ≥ 85 mmHg)
Pressão arterial elevada

Acima de 110 mg/dL
Glicose elevada no sangue

Altos níveis de 
Triglicerídeos
(≥ 150 mg/dL)

Baixos níveis do Colesterol bom (HDL):

HDL abaixo de
Homens: 

40 mg/dL

HDL abaixo de  50 mg/dL
Mulheres:

E AGORA? 
EU POSSO TER SM... 
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