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Estudo indica que a síndrome metabólica
afeta entre 36,5 e 49,6% dos portugueses
Um estudo do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP) indica que a síndrome
metabólica, que envolve alguns fatores de risco e tem
por base a obesidade abdominal, afeta entre 36,5 e
49,6% dos portugueses.
| Publicado 26 Jul, 2017, 14:59

"As mais recentes definições da síndrome metabólica incluem glicemia elevada em jejum,
pressão arterial alta, obesidade abdominal, níveis séricos de triglicéridos elevados e de HDL
[conhecido por "bom colesterol"] diminuídos", explicou à Lusa o investigador Luís Raposo, da
Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUNit) do ISPUP. 

De acordo com o especialista, a síndrome está presente quando três ou mais desses
componentes são encontrados num indivíduo, variando a percentagem de população afetada de
acordo com as três diferentes definições da doença utilizadas atualmente.  
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Esta condição, continuou o investigador, confere aos afetados um risco acrescido de
desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes do tipo 2. 

A investigação foi desenvolvida no âmbito do projeto PORMETS, um estudo decorrido entre
fevereiro de 2007 e julho de 2009, com o objetivo de determinar a prevalência da síndrome
metabólica e as suas determinantes em Portugal Continental e nas suas regiões administrativas. 

Para obtenção dos dados, foram avaliados 4.004 participantes (2.309 do sexo feminino e 1.695
do sexo masculino), selecionados aleatoriamente nos centros de saúde dos 18 distritos de
Portugal Continental, aos quais foi aplicado um questionário para recolha de dados clínicos e
variáveis sociodemográficas e comportamentais.  

Foi ainda realizada uma avaliação antropométrica (peso, altura, perímetro da cintura e da anca)
e da pressão arterial e uma colheita de sangue para análise do colesterol, dos triglicerídeos, do
HDL, da glicose, da proteína C-reativa (hs-PCR) e da insulina. 

Segundo o investigador, as conclusões mostram que os indivíduos residentes nos distritos de
Vila Real e Leiria apresentam maior prevalência de síndrome metabólica, enquanto os de
Bragança e Beja registam valores mais baixos, em relação à média nacional.  

Luís Raposo destacou ainda uma maior prevalência da síndrome nos participantes que residiam
em áreas não urbanas, havendo necessidade de investigações mais aprofundadas para serem
determinadas razões que levam a essa situação. 

As conclusões apontam ainda para uma maior prevalência da síndrome no sexo feminino, nos
idosos e nos participantes classificados como "domésticas", "reformados" e "desempregados"
em relação à sua ocupação, resultado que, para o especialista, pode ser justificado por fatores
socioeconómicos. 

Em contrapartida, verificou-se uma menor prevalência nos participantes que referiram realizar
exercício físico regular. 

Para o investigador, as taxas elevadas de obesidade, de hipertensão arterial e de diabetes do
tipo 2 são os fatores que mais contribuem para a dimensão atual deste "grave problema de
saúde pública".  

"O envelhecimento e a tendência para o aumento da frequência de obesidade na nossa
população poderão vir a contribuir para um agravamento futuro do problema. Pensamos que o
combate à obesidade e ao sedentarismo deve ser uma prioridade", concluiu. 

O estudo "The prevalence of the metabolic syndrome in Portugal: the PORMETS study", no qual
participaram ainda os investigadores Ana Cristina Santos, Milton Severo e Henrique Barros, foi
publicado recentemente na revista "BMC Public Health". 

LUSA



28/07/2017 Estudo indica que a síndrome metabólica afeta entre 36,5 e 49,6% dos portugueses - Sociedade - RTP Madeira - RTP

https://www.rtp.pt/madeira/sociedade/estudo-indica-que-a-sindrome-metabolica-afeta-entre-365-e-496-dos-portugueses_11076 3/3

Depois de Cristiano Ronaldo, escultor
madeirense faz busto de Gareth Bale
2 comments • 2 months ago•

Agostinho Rodrigues — Não sei quem poderá
aceitar mais um mau trabalho....Gareth Who
????

Humberto Vasconcelos não vê com bons
olhos nova empresa no setor da banana
1 comment • 7 days ago•

Leonardo Manuel Gouveia Reis — Ai
considera? Com base em que estudos?

RG3 apresenta projeto pioneiro de
certificação de militares
1 comment • 11 days ago•

Mario Sousa — Hoje em dia já nem vale a
pena ir para o exército, os incentivos para a

Golden Gate inaugurado a 1 de julho -
Local - RTP Madeira - RTP
2 comments • a month ago•

Sarita Araq — Y que venden

ALSO ON RTP MADEIRA

0 Comments RTP Madeira Login1

 Share⤤ Sort by Best

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

 Recommend

http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fmadeira%2Fsociedade%2Fdepois-de-cristiano-ronaldo-escultor-madeirense-faz-busto-de-gareth-bale_9987%3AxZUYBk18NTW80ZdvjPN6fd0E-hI&imp=13tjtts1mpvbrf&prev_imp&forum_id=3572349&forum=madeira-rtp&thread_id=6017706038&thread=5867014679&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5867014679
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fmadeira%2Fsociedade%2Fdepois-de-cristiano-ronaldo-escultor-madeirense-faz-busto-de-gareth-bale_9987%3AxZUYBk18NTW80ZdvjPN6fd0E-hI&imp=13tjtts1mpvbrf&prev_imp&forum_id=3572349&forum=madeira-rtp&thread_id=6017706038&thread=5867014679&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5867014679
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fmadeira%2Fsociedade%2Fhumberto-vasconcelos-no-v-com-bons-olhos-nova-empresa-no-setor-da-banana-_10975%3AEriHrphDQkTAfRVJ-CdL1dBJ0wk&imp=13tjtts1mpvbrf&prev_imp&forum_id=3572349&forum=madeira-rtp&thread_id=6017706038&thread=6004424951&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=6004424951
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fmadeira%2Fsociedade%2Fhumberto-vasconcelos-no-v-com-bons-olhos-nova-empresa-no-setor-da-banana-_10975%3AEriHrphDQkTAfRVJ-CdL1dBJ0wk&imp=13tjtts1mpvbrf&prev_imp&forum_id=3572349&forum=madeira-rtp&thread_id=6017706038&thread=6004424951&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=6004424951
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fmadeira%2Fsociedade%2Frg3-apresenta-projeto-pioneiro-de-certificacao-de-militares-_10866%3AbHrGoCbkvoienxyzu12SmpRKDVM&imp=13tjtts1mpvbrf&prev_imp&forum_id=3572349&forum=madeira-rtp&thread_id=6017706038&thread=5995444792&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5995444792
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fmadeira%2Fsociedade%2Frg3-apresenta-projeto-pioneiro-de-certificacao-de-militares-_10866%3AbHrGoCbkvoienxyzu12SmpRKDVM&imp=13tjtts1mpvbrf&prev_imp&forum_id=3572349&forum=madeira-rtp&thread_id=6017706038&thread=5995444792&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5995444792
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fmadeira%2Flocal%2Fgolden-gate-inaugurado-a-1-de-julho-_10463%3AffwMAkiU5ZnP5SQrU3viSIXsilc&imp=13tjtts1mpvbrf&prev_imp&forum_id=3572349&forum=madeira-rtp&thread_id=6017706038&thread=5945435350&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5945435350
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fmadeira%2Flocal%2Fgolden-gate-inaugurado-a-1-de-julho-_10463%3AffwMAkiU5ZnP5SQrU3viSIXsilc&imp=13tjtts1mpvbrf&prev_imp&forum_id=3572349&forum=madeira-rtp&thread_id=6017706038&thread=5945435350&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5945435350
https://disqus.com/home/forums/madeira-rtp/
https://disqus.com/home/inbox/

