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Prevalence of the Metabolic Syndrome in Patients from Rural Area with Heart Failure
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Resumo

Abstract

Fundamentos: A síndrome metabólica (SM) está
relacionada com eventos cardiovasculares. Não está
estabelecida a relação entre SM e insuficiência cardíaca
(IC) nos pacientes de área rural.
Objetivo: Estudar a relação entre insuficiência cardíaca
e síndrome metabólica em pacientes de área rural.
Métodos: Estudo transversal, incluindo 83 pacientes com
IC de área rural na cidade de Valença (RJ), com
acompanhamento médio de 8,3±2 meses. Os dados
coletados incluíram aspectos clínicos, eletrocardiográficos
e ecocardiográficos. SM foi definida de acordo com o
critério NCEP-ATPIII. A análise estatística foi realizada
com ajuda do software SPSS 9.0, sendo considerada
significância estatística um p<0,05.
Resultados: Dos 83 pacientes com IC, 52 (63%)
apresentavam critérios para SM (p=0,001), sendo 31
(60%) do sexo feminino (razão de chance [RC] de 3,1;
IC1, 21-7,89; p<0,02). Na análise dos componentes da
SM não se verificou diferença significativa entre os
pacientes com IC com fração de ejeção preservada
(ICFEP) e IC com fração de ejeção deprimida (ICFED).
Os pacientes com ICFED (n=17 50%) apresentavam mais
sobrepeso do que os pacientes com ICFEP (p<0,04). Foi
observada uma maior prevalência de ICFEP no sexo
feminino (p<0,0001) e naqueles não-pretos (p<0,0001).
Quanto às comorbidades (tabagismo, doença arterial
coronariana, insuficiência renal crônica, anemia e
fibrilação atrial) não houve diferença entre os grupos.
Em relação aos sintomas, os pacientes com ICFED se
apresentavam mais em NYHA III (n=10 (29%)
p<0,02).
Conclusão: A síndrome metabólica apresenta elevada
prevalência em pacientes de área rural, com IC, sendo

Background: The metabolic syndrome (MS) is related with
cardiovascular events. The association of MS in HF patients
has not been established in patients from rural area.
Objective: To study the relationship between heart failure
and metabolic syndrome in patients from rural area in
Rio de Janeiro State, Brasil
Methods: We performed a cross-sectional study that
included 83 patients with CHF from rural area in the city
of Valença - Rio de Janeiro they have an average
accompaniment of 8.3±2 months. The data had been
collected through clinical criteria, electrocardiographic
and echocardiogram. The metabolic syndrome was
defined in according to NCEP-ATPIII. The statistical
analysis was performed using software SPSS 9.0 and
p<0.05 were considered statistically significance.
Results: From 83 patients with HF, 52 (63%) presented
criteria for MS (p=0.001), of which 31 (60%) were females
(odds ratio [OR] of 3.1; confidence interval [CI] 1.21-7.89;
p<0.02). The analysis of the components of the MS didn’t
verify significant difference among the patients HF with
preserved ejection fraction (HFPEF) and HF with
depressed ejection fraction (HFDEF). The patients with
HFDEF (n=17 50%) presented more overweight 17 (50%)
in relation to the patients with HFPEF (p<0.04). It was
observed major prevalence of HFPEF in female (p<0.0001)
and also in not black (p<0.0001). Related with
comorbidities (smoking, coronary arterial disease,
chronic kidney disease, anemia and atrial fibrillation)
didn’t have any difference between the groups. In relation
to symptoms, patients with HFDEF were more inserted
in NYHA III n=10, (29%) p<0.02.
Conclusion: The MS showed increasing prevalence in
patients from rural area, with HF, being significantly
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significantemente associada ao sexo feminino e aos
pacientes que se autodeclararam não-pretos.

associated with female gender and patients who declare
themselves not black.

Palavras-chave: Síndrome metabólica, Insuficiência
cardíaca, Valença, Rural
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Introdução

enormes diferenças socioeconômicas, culturais,
religiosas e habitacionais em relação ao Brasil.

A insuficiência cardíaca (IC) é uma complexa síndrome
responsável pelo maior número de internações entre as
doenças cardiovasculares (DCV) no Brasil, apresentando
elevada morbimortalidade1. No estado do Rio de
Janeiro, a IC corresponde a 30% de todos os óbitos por
DCV, segundo estudo realizado por Albanesi Filho2.
A síndrome metabólica (SM) é uma desordem
complexa que se caracteriza por um conjunto de
fatores de risco, tais como hipertensão arterial
sistêmica (HAS), aumento da cintura abdominal,
hiperglicemia, níveis reduzidos de HDL (colesterol de
lipoproteína de alta densidade) e aumento dos
triglicerídeos3. É usualmente relacionada à deposição
central de gordura e resistência insulínica (RI), com
grande importância epidemiológica por aumentar
consideravelmente a mortalidade geral e
cardiovascular4,5. Ainda hoje são poucos os estudos
sobre a prevalência da SM na população brasileira,
porém em outras populações estudos revelaram
elevada incidência com taxas variando entre 12,4% e
28,5% em homens e entre 10,7% e 40,5% em mulheres6.
Há evidências que mostram uma estreita associação
entre a SM e o risco de desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, como o acidente vascular encefálico
(AVE)7, as doenças isquêmicas cardíacas8-10, a IC e a
morte súbita11.
A obesidade, um dos principais fatores causadores da
SM, está relacionada com a hipertrofia ventricular e a
disfunção diastólica4,12. Outros estudos mostram a
associação entre a RI com disfunção sistólica e
diastólica além de seus efeitos aterogênicos. A RI foi
também relatada como fator de risco para IC
independente do diabetes, da obesidade e de outros
fatores de risco estabelecidos5.
Coelho et al.11, em estudo realizado na cidade de
Niterói, em pacientes oriundos da atenção primária,
mostraram que a SM está fortemente associada à
presença de IC com função sistólica preservada e ao
sexo feminino.
Raros estudos sobre SM são encontrados no meio rural.
Abdul-Rahim et al.13 mostraram não haver diferença
entre pacientes com SM da área rural e da área urbana
na Palestina, onde seus habitantes apresentam

Na literatura, não se encontra estabelecida a correlação
da SM com a IC, em relação ao tipo de disfunção, à
etiologia e ao gênero. Os resultados de dados
provenientes de estudos realizados em áreas urbanas
não podem ser extrapolados para áreas rurais, uma
vez que as populações têm características demográficas,
tipos de ocupação, hábitos alimentares e culturais e
acesso à assistência médica distintos14,15.

Métodos
Foi realizado no município de Valença (RJ) um estudo
transversal com 83 pacientes com IC, de área rural,
com acompanhamento médio de 8,3±2 meses. Área
rural foi definida como a área externa ao perímetro
urbano (área legalmente definida como urbana
caracterizada por construções, arruamentos e intensa
ocupação humana)16.
Foram também considerados pacientes de área rural
aqueles que residiam em aglomerados rurais de extensão
urbana. Estes são definidos como localidades que estão
localizadas a menos de 1km de distância da área
efetivamente urbanizada de uma cidade ou vila,
possuindo contigüidade em relação aos mesmos.
Constitui simples extensão da área efetivamente
urbanizada com loteamentos já habitados, conjuntos
habitacionais, aglomerados de moradias ditas
subnormais, ou núcleos desenvolvidos em torno de
estabelecimentos industriais, comerciais ou de serviços16.
A população foi estratificada por sexo e por cor
autodeclarada. A IC foi estabelecida por critérios clínicos
e ecocardiográficos. Os critérios clínicos utilizados foram
o de Boston, confirmados através de análise funcional,
utilizando o ecocardiograma Doppler transtorácico uni
e bidimensional. A IC foi considerada com fração de
ejeção preservada (FE≥45%) e deprimida (FE<45%),
sendo a FE avaliada pelo método de Simpson.
Para o diagnóstico da SM foram utilizados os critérios
do NCEP-ATP III17, sendo considerada a presença de
três fatores dentre os cinco possíveis para confirmação:
1) glicemia ≥110mg/dl; 2) triglicérides ≥150mg/dl; 3)
pressão arterial sistólica (PAS) ≥130mmHg x 85mmHg;
4) HDL-colesterol <40mg/dl para homens e <50mg/dl
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para mulheres; e 5) cintura abdominal >102cm para
homens e >88cm para mulheres.
Diabetes mellitus (DM) foi definido por níveis glicêmicos
≥126mg% ou pacientes com níveis mais baixos, utilizando
medicação hipoglicemiante e RI por valores glicêmicos
entre 100mg% e 125mg%. A HAS foi definida por valores
pressóricos ≥140mmHg da PAS e/ou ≥90mmHg da
PAD18, ou pacientes com níveis pressóricos normais em
uso de anti-hipertensivo19. Considerou-se com diagnóstico
de doença arterial coronariana (DAC) todos os pacientes
que já tivessem apresentado infarto agudo do miocárdio
(IAM), que tivessem sido submetidos a algum
procedimento de revascularização ou apresentassem
coronariografia com obstrução maior que 50%.
Obesidade foi definida pelo índice de massa corpórea
(IMC) ≥30kg/m2; sobrepeso um IMC ≥25 e <30kg/m2;
e normal um IMC entre 18,5kg/m2 e <25kg/m2.
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Medicina de Valença (RJ),
tendo os participantes assinado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
A analise estatística foi realizada pelo teste de t de
Student para estimar a diferença de médias da
associação entre IC e SM, e o teste do qui-quadrado
para a avaliação da diferença de proporções e a razão
de chances ajustados quando necessário com o teste
exato de Fisher. A análise estatística foi realizada com
ajuda do software SPSS 9.0, sendo considerada
significância estatística um valor de p<0,05.

Resultados
Na Tabela 1 estão apresentadas as características
clínicas dos 83 pacientes incluídos no estudo, com

Tabela 1
Características clínicas, demográficas e laboratoriais de acordo com o tipo fisiopatológico da IC na população estudada
Características
Total
ICFED
Pacientes com IC n (%)
83		
34 (41)
Idade em anos (média ±DP)
57 ±15
59 ±15
Prevalência da SM n (%)
52 (63)
20 (38)
Componentes da SM (média ± DP)
Cintura abdominal (cm)
94 ±12
94 ±13
PAS (mmHg)
141 ±24
138 ±24
PAD (mmHg)
87 ±27
85 ±13
Glicemia (mg%)
126 ±61
128 ±34
HDL-c (mg/dl)
46 ±21
45 ±20
TG (mg/dl)
192 ±34
180 ±156
Sexo n (%)
Homens
42 (51)
23 (54)
Mulheres
41 (49)
11 (27)
Cor n (%)
Não-pretos
34 (41)
5 (6)
Pretos
49 (59)
29 (24)
Comorbidades n (%)				
Tabagistas
10 (12)
5 (15)
DAC
38 (46)
17 (50)
IRC
14 (17)
8 (23)
Anemia
18 (21)
8 (23)
FA
12 (14)
6 (17)
Índice de Massa Corporal n (%)
32 (38)
10 (29)
<25kg/m2
31 (37)
17 (50)
25-30kg/m2
20 (24)
6 (17)
>30kg/m2
Classe Funcional n (%)
NYHA I
31 (37)
10 (29)
NYHA II
35 (42)
14 (41)
NYHA III
15 (18)
10 (29)
NYHA IV
2 (2)
1 (3)

ICFEP
p
49 (59)
56 ±15		ns
32 (62)		 ns

93 ±26		ns
143 ±24		ns
88 ±13		ns
124 ±60		ns
47,5 ±21		ns
196 ±156		ns
19 (46)		 ns
30 (73)		 0,0001
29 (59)		 0,0001
20 (35)		 ns
5
21
6
10
6

(10)		
(43)		
(12)		
(20)		
(12)		

ns
ns
ns
ns
ns

22 (45)		 ns
14 (28)		 0,04
14 (28)		 ns
21 (43)		 ns
21 (43)		 ns
5 (10)
< 0,02
1 (2)		 ns

SM=síndrome metabólica; IC=insuficiência cardíaca; ICFED=insuficiência cardíaca com fração de ejeção deprimida; ICFEP=insuficiência
cardíaca com fração de ejeção preservada; PAS=pressão arterial sistólica; PAD=pressão arterial diastólica; HDL-colesterol=colesterol de
lipoproteína de alta densidade; IMC=índice de massa corpórea; TG=triglicerídeo; DAC=doença arterial coronariana; IRC=insuficiência
renal crônica; FA=fibrilação atrial; NYHA=New York Heart Association; ns=não-significativo
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idade média de 57±15 anos, dos quais 49 (59%)
apresentavam IC com fração de ejeção preservada
(ICFEP). Os pacientes com IC com fração de ejeção
deprimida (ICFED) apresentavam mais sobrepeso
(n=17 50%) em relação aos pacientes com ICFEP
(p<0,04), não apresentando diferença entre os pacientes
com IMC normal e os obesos. Foi verificada uma maior
prevalência de ICFEP no sexo feminino (p<0,0001) e
nos pacientes não-pretos (p<0,0001).
Quanto às comorbidades (tabagismo, doença arterial
coronariana (DAC), insuficiência renal crônica (IRC),
anemia e fibrilação atrial), não houve diferença entre
os grupos. Em relação aos sintomas, os pacientes com
ICFED se apresentavam mais em NYHA III (n=10
(29%) p<0,02). A prevalência de SM no grupo ICFEP
foi de 62% (n=32). Na análise dos componentes da SM
não se verificou diferença significativa entre os
pacientes com ICFEP e ICFED.
A Tabela 2 mostra a relação entre a SM e os dados
ecocardiográficos ajustados para o sexo. A amostra
estudada apresenta médias de fração de ejeção de
50±17%, átrio esquerdo de 45±07mm, diâmetro
diastólico de ventrículo esquerdo de 58±9mm e
espessura do septo interventricular de 11±2mm.
Avaliando os dados ecocardiográficos, 29 (56%)
pacientes tinham FE preservada e 23 (44%) tinham FE
deprimida, sem diferença significativa entre os grupos
(p<0,2) (Figura 1).

Figura 1
Pacientes com SM em relação à FE
FE=fração de ejeção

No grupo com FE preservada, o sexo feminino teve
maior prevalência (68%) em relação ao sexo masculino
(p<0,04) (Figura 2). Nos pacientes do sexo masculino,
com SM e insuficiência cardíaca com disfunção sistólica
(ICDS), foi encontrado um maior diâmetro diastólico
(p<0,05) e sistólico (p<0,04) do ventrículo esquerdo.
As principais diferenças entre os pacientes com SM e
sem SM estão descritos na Tabela 3. Houve uma
predominância de pacientes com SM (n=52 63%) em

Tabela 2
Relação entre SM e os dados ecocardiográficos ajustados para o sexo da população estudada
		 Homens				 Mulheres
SM n=21		Sem SM n=21
p
SM n=31		Sem SM n=10
FE (%)
ICFSP
60 ±17
61 ±17
ns
63 ±17
58 ±17
ICDS
30 ±16
36 ±17
ns
33 ±17
34 ±17
AE (mm)
ICFSP
43 ± 8
46 ± 9
ns
44 ± 11
41 ± 9
ICDS
45 ± 7
47 ± 9
ns
45 ± 9
48 ± 9
SIV (mm)
ICFSP
11 ± 2
13 ± 1
ns
11 ± 2
11 ± 2
ICDS
10 ± 2
11 ± 2
ns
9± 2
9± 2
DDVE (mm)
ICFSP
53 ±10
58 ± 9
ns
53 ± 9
53 ± 11
ICDS
66 ± 9
59 ± 11
<0,05
64 ± 11
61 ± 11
DSVE (mm)
ICFSP
36 ±12
40 ±12
ns
34 ±12
35 ±12
ICDS
57 ± 11
49 ±12
<0,04
51 ±12
49 ±12

p
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

FE=fração de ejeção; AE=átrio esquerdo; SIV=septo interventricular, DDVE=diâmetro diastólico de ventrículo esquerdo; DSVE=diâmetro
sistólico de ventrículo esquerdo; ICFSP=insuficiência cardíaca com função sistólica preservada, ICDS=insuficiência cardíaca com
disfunção sistólica; SM=síndrome metabólica, ns=não-significativo
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relação aos que não apresentavam SM (n=31 37%) com
p=0,001 (OR 2,81 e CI 1,5-5,2).
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Em relação à variável sexo, 42 (51%) pacientes eram
homens e 41 (49%) mulheres, com idade média de
57±15 anos e 57,3±15 anos, respectivamente, não
mostrando diferença estatística. Os pacientes de cor
não-preta apresentaram mais SM do que aqueles de
cor preta (n=34 41%) e (n=49 59%), respectivamente,
com p=0,002. Do grupo com SM, 31 (60%) eram
mulheres e 21 (40%) eram homens (p<0,02); 28 (54%)
eram não-pretos e 24 (46%) eram pretos (p<0,001).
Neste mesmo grupo não foi observada diferença
estatística em relação à média das idades.
No grupo de pacientes com sobrepeso, 39 (75%)
apresentaram SM e 13 (25%) não apresentaram
(p=0,001); no grupo obeso, 17 (80%) tinham SM e 4
(20%) não tinham (p<0,04). Em relação à cintura
abdominal (CA), 29 (77%) pacientes com SM tinham
CA alterada e 23 (23%) não tinham (p<0,001).

Figura 2
Pacientes com SM, estratificados por FE e por sexo
FE=fração de ejeção

O diabetes mellitus (DM) esteve mais associado com
a SM: dos pacientes com SM, 26 (50%) tinham DM e
apenas 3 (10%) sem SM tinham DM (p<0,001).
Verificou-se que 36 (70%) pacientes do grupo com SM

Tabela 3
Características dos pacientes com IC estratificados pela presença de SM

Presente SM
Ausente SM			
Variável
Categoria
n
(%)
n
(%)		 p
								
Total		
2 (63)
31 (37)		 0,001
Sexo
Feminino
31 (60)
10 (32)
<0,02
Masculino
21 (40)
21 (68)
Hipertensão
Sim
51 (98)
28 (91)		 0,111
Não
1
(2)
3
(9)
Diabetes mellitus
Sim
26 (50)
3 (10)
<0,001
Não
26 (50)
28 (90)
Cintura abdominal (cm)
Alterada
29 (77)
5 (17)
<0,001
Normal
23 (23)
26 (83)
IMC (kg/m2)
>30
17 (33)
4 (10)
<0,04
≤30
35 (67)
28 (90)
Sobrepeso
Sim
39 (75)
12 (39)		 0,001
Não
13 (25)
19 (61)
Não-pretos
34
28 (54)
6 (19)		 0,002
Pretos
49
24 (46)
25 (81)
Dislipidemia
Sim
36 (70)
12 (39)		 0,007
Não
16 (30)
19 (61)
IRC
Sim
11 (22)
3 (10)		 0,177
Não
41 (78)
28 (90)
Anemia
Sim
9 (18)
9 (30)		 0,211
Não
43 (82)
22 (70)
FA
Sim
8 (15)
4 (13)		 0,756
Não
44 (85)
27 (87)
DAC
Sim
23 (44)
13 (42)		 0,51
Não
29 (56)
18 (58)

Razão
de chance
2,8
3,1

Intervalo
de confiança
1,50-5,20
1,21-7,89

5,5

0,54-55,0

9,3

2,50-34,50

6,5

2,20-19,70

1,6

0,50-5,10

4,75

1,80-12,30

4,86

1,71-13,80

3,56

1,40-9,00

0,57

0,22-1,47

0,51

0,17-1,47

1,22

0,33-4,46

1,09

0,44-2,69

IMC=índice de massa corpórea; IRC=insuficiência renal crônica; FA=fibrilação atrial; DAC=doença arterial coronariana
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eram dislipidêmicos, enquanto apenas 12 (39%) sem
SM eram dislipidêmicos (p=0,007). A DAC esteve
presente em 23 (44%) pacientes com SM e em 13 (42%)
sem SM, sem significância (p=0,51).

risco para doença arterial coronariana e suas
complicações, como infarto do miocárdio também
freqüentemente é acompanhado de hipertensão,
responsável por 70% dos casos de insuficiência
cardíaca26.

Discussão

Na amostra estudada há uma prevalência de nãopretos, porém, a população de pretos apresentou mais
SM, dados contraditórios a alguns estudos em
populações urbanas afro-descendentes26 e hispânicas,
que mostram uma maior prevalência de SM nessa
população27,28.

Observa-se na população com IC, na área rural, um
predomínio da SM e uma prevalência maior entre
mulheres com fração de ejeção preservada, resultados
estes semelhantes aos de Coelho et al.11 em pacientes
provenientes da atenção primária e de Velásquez et
al.19 em pacientes da zona rural, com SM. Estudos
recentes determinam que a fisiopatologia da IC
diferencia-se de acordo com o sexo. Leiro et al.20
atribuíram esses resultados aos diferentes efeitos dos
hormônios sexuais sobre o miocárdio hipertrófico. O
estrogênio atuaria por meio de ação vasodilatadora,
reduzindo a ação da renina e, conseqüentemente, o
remodelamento miocárdico, preservando a função
ventricular em mulheres.
A relação entre o índice de massa corporal (IMC) e a
incidência de IC foi analisada por Kenchaiah et al.4,
em uma coorte de 5.881 participantes (55% eram
mulheres), no qual observou que para cada incremento
de um ponto no IMC houve aumento do risco de IC
de 5% para homens e de 7% para mulheres.
Dentre os indivíduos que desenvolveram insuficiência
cardíaca, a obesidade esteve relacionada de forma
isolada em 11% dos casos entre homens e em 14% entre
as mulheres20. O grupo de mulheres com sobrepeso
apresentou risco 50% maior de desenvolver
insuficiência cardíaca, comparativamente ao grupo de
IMC normal; no grupo de obesas, esse risco dobrou.
Para os homens, esses valores foram, respectivamente,
20% e 90%4.
A alta prevalência de diabetes nos pacientes com
síndrome metabólica também aumenta as chances
de IC. O diabetes e a obesidade são fatores de risco
para a insuficiência cardíaca e ambos são associados
com resistência à insulina 21 . Uma investigação
proveniente de um estudo longitudinal em
Uppsala22, com homens adultos, demonstrou que a
resistência à insulina é um fator de risco para
insuficiência cardíaca, independente de outros
fatores como diabetes. Assim, o mais provável é
que a associação entre obesidade e desenvolvimento
de insuficiência cardíaca seja amplamente mediada
pela resistência à insulina. A resistência à insulina
também está associada à hipertrofia do miocárdio23-25,
e é possível que a angiotensina II tenha ações
mitogênicas e de crescimento sinérgicas à insulina
nesse tecido. Além disso, o diabetes é um fator de

Conclusão
A síndrome metabólica apresenta elevada prevalência
em pacientes de área rural com IC, sendo
significantemente associada ao sexo feminino e aos
pacientes que se autodeclararam não-pretos.
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