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RESUMO 

A Síndrome Metabólica (SM) é caracterizada por um conjunto de fatores de risco 
cardiovasculares usualmente relacionados a deposição central de gordura e 
resistência à insulina. Os principais fatores de risco cardiovasculares são 
hipertensão, triglicerídeos, HDL colesterol, diabetes mellitus e obesidade central. A 
associação de três ou mais destes fatores caracterizam a presença da SM qu, por 
sua vez, está relacionada ao aumento do risco de diabetes mellitus e doenças 
cardiovasculares. Entre os docentes, a SM está relacionada a intensificação das 
atividades laborais ocorrida nos últimos anos e ao aumento dos níveis de estresse 
que têm causado alterações no comportamento, hábitos e no estilo de vida destes 
profissionais. Objetivo: Sintetizar as evidências disponíveis na literatura sobre a 
prevalência de Síndrome Metabólica e os fatores associados em docentes da 
Educação Básica. Método: Revisão Sistemática, de acordo o protocolo PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). A estratégia 
de busca foi realizada nas bases de dados da PubMed, BVS, SciELO, Periódicos da 
Capes, Scopus e Web of Science. Resultados: Na busca inicial selecionou-se 2.721 
artigos, por fim, 13 estudos elegíveis. No total, 4.334 docentes da educação básica 
com idade entre 18 e 68 anos foram avaliados. Identificou-se, nos estudos, que a 
prevalência de SM em docentes da Educação Básica variou entre 7,2% e 67,4%, 
com média de 28,8%. Verificou-se a prevalência entre as mulheres (36,2%) 
comparada aos homens (34,6%). Dentre os componentes da SM, a obesidade 
abdominal esteve mais frequente (42,7%), já a glicemia elevada menos frequente 
(13,5%). Houve associação da SM com os fatores idade acima de 40 anos, sexo, 
etnia indígena, histórico de diabetes mellitus materna e hipertensão paterna, curta 
duração do sono, consumo diário de refrigerante, tempo sentado ou parado em pé 
≥4horas, sobrepeso (IMC>25kg/m²), baixo nível de atividade física de moderada a 
intensa, <10.000 passos por dia e baixa aptidão cardiovascular (VO2max 
<39,0mL/kg/min). Conclusão: Em conclusão, os docentes da Educação Básica 
apresentam alta prevalência de SM e é considerado um problema de saúde nesses 
trabalhadores. Sugere-se que políticas públicas em saúde sejam desenvolvidas para 
diminuir os impactos negativos na educação, no processo ensino e aprendizagem, 
na saúde dos docentes e no desenvolvimento da sociedade. 
  
Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Docentes. Educação. Saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Metabolic Syndrome (MS) is characterized by a set of cardiovascular risk factors 
usually associated with central fat deposition and insulin resistance. The main 
cardiovascular risk factors consist of hypertension, triglycerides, HDL cholesterol, 
diabetes mellitus and central obesity. The association of three or more of these 
factors characterizes the presence of MS, which, in turn, is related the increased risk 
of diabetes mellitus and cardiovascular diseases.  Considering teachers, MS is 
associated with both, the intensification of labor activities that have occurred in recent 
years and the increased stress levels that cause changes in behavior, habits and the 
lifestyle of these professionals. Aim: The present study aimed at synthesizing the 
evidence available in the literature on the prevalence of Metabolic Syndrome and the 
factors associated with Basic Education teachers. Method: This is a systematic 
review carried out according to PRISMA protocol (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyzes). The search strategy was performed on the 
databases of PubMed, VHL, SciELO, Capes Journals, Scopus and Web of Science. 
Results: During the initial search, 2.721 articles were selected; then 13 of them were 
chosen. A total of 4.334 Basic Education teachers aged between 18 and 68 years 
were evaluated. Based on the studies it was seen that MS prevalence in Basic 
Education teachers varied between 7.2% and 67.4%, with an average of 28.8%. 
Prevalence among women was found (36.2%) compared to men (34.6%). Regarding 
the MS components, abdominal obesity was more often seen (42.7%), whereas high 
blood glucose was less frequent (13.5%). There was an association of MS with the 
following factors: age over 40 years, sex, indigenous ethnicity, history of maternal 
diabetes mellitus, paternal hypertension, short sleep duration, daily soft drink 
consumption, time spent sat or stood up ≥4 hours, overweight (BMI> 25kg/m²), low 
level of moderate-to-intense physical activity, <10.000 steps taken per day and low 
cardiovascular fitness (VO2max <39.0mL/kg/min). Final considerations: Basic 
Education teachers showed a high prevalence of MS, which is considered a health 
problem for these professionals. It is suggested that public health policies are 
developed in order to reduce the negative impacts on some factors, that is, 
education, teaching and learning process, in addition to the teachers’ health and 
society development. 
 
Keywords: Metabolic Syndrome. Teachers. Education. Health. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, a partir da revolução industrial, tecnológica e da 

globalização mundial, muitas modificações ocorreram no ambiente laboral 

provocando mudanças significativas no perfil do trabalho e dos trabalhadores para 

adaptar-se às inovações tecnológicas com os novos modelos gerenciais de 

qualidade estabelecidos (BARROS et al., 2019). Com isso, ocorreu uma 

intensificação do trabalho, decorrente do ritmo, do aumento das complexidades das 

tarefas e das responsabilidades, impactando o processo saúde-doença dos 

trabalhadores (BARROS et al., 2019).  

Os profissionais da educação, principalmente os docentes que atuam na 

Educação Básica, tiveram diversas mudanças que abrangeram as estruturas e as 

formas de organização destas instituições, o que direcionou a atividade docente a 

ser orientada pelo modo de produção capitalista, provocando diversos efeitos 

negativos na saúde dos docentes (SILVA; FISCHER, 2020). 

Os principais agravos à saúde dos docentes decorrentes das atividades 

ocupacionais se concentram nos Transtornos Mentais e Comportamentais e nos 

Distúrbios Musculoesqueléticos (BATISTA et al., 2010; ERICK; SMITH, 2011; YUE; 

LIU; LI, 2012; BALDAÇARA et al., 2015; CEBALLOS; SANTOS, 2015; YAO et al., 

2015; ROCHA et al., 2017; SOLIS-SOTO et al., 2017; MONTALVÃO; CORTEZ; 

GROSSI-MILANI, 2018; ALVES; OLIVEIRA; PARO, 2019; GUIDETTI et al., 2019; 

SMETACKOVA et al., 2019).  

Entretanto, as pesquisas têm evidenciado que a Síndrome Metabólica tem 

aumentado ao longo dos últimos anos nesta categoria de profissionais (HASAN et 

al., 2019; RACHMAH; ULTARI, 2019; OLIVEIRA et al., 2019; AKINTUNDE et al., 

2017; LEE; HAIRI; MOY, 2017; AKINTUNDE; ALOYEDE, 2017; NARAYANAPPA; 

MANJUNATH; KULKARNI, 2016; BAJABER; ABDELKAREM; EL MOMMTEN, 2016; 

SHIRANI et al., 2015; LEWIS et al., 2015; HOEBEL et al., 2013; DÍAZ-CISNEROS et 

al., 2010). 

A Síndrome Metabólica é caracterizada por um conjunto de fatores de risco 

cardiovasculares, usualmente relacionados a deposição central de gordura e à 

resistência à insulina. Os principais fatores de risco cardiovascular são a 

hipertensão, triglicerídeos alto, HDL, colesterol baixo, glicemia de jejum e obesidade 

central. A associação de três ou mais destes fatores caracterizam a presença da 
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Síndrome Metabólica (ACSM, 2018; I-DBSM, 2005). Entre docentes, a Síndrome 

Metabólica está relacionada a intensificação das atividades laborais ocorrida nos 

últimos anos e ao aumento dos níveis de estresse, que têm causado alterações no 

comportamento, hábitos e no estilo de vida destes profissionais (LEE; HAIRI; MOY 

2017).  

As pesquisas têm mostrado que os docentes apresentam baixa aptidão física 

(DIAS et al., 2017), maus hábitos alimentares (KEATING et al., 2019), excesso de 

peso (PARKER et al., 2019), altos níveis de estresse (KIVIMÄKI; KAWACHI, 2015), 

baixo nível de atividade física (OLIVEIRA et al., 2019; RACHMAH; ULTARI, 2019. 

NARAYANAPPA; MANJUNATH; KULKARNI, 2016), poucas horas de sono (LEE; 

HAIRI; MOY, 2017), tempo sentado ou parado em pé ≥4horas (RACHMAH; ULTARI, 

2019; HASAN et al., 2019) e baixa aptidão cardiovascular (DÍAS-CISNEROS et al., 

2010), todos fatores de risco para o desenvolvimento da Síndrome Metabólica e de 

outros agravos à saúde. 

O acometimento da Síndrome Metabólica pelos docentes desenvolve um 

cenário de alto risco para doenças metabólicas, cardiovasculares e até morte 

prematura (OLIVEIRA et al., 2020; ACSM, 2018) o que pode acarretar alto custo 

econômico e social em decorrência dos gastos com cuidados médicos, uso dos 

serviços de saúde, elevadas taxas de absenteísmo de trabalho, diminuição da 

produtividade no trabalho e piora da qualidade de ensino e aprendizagem pelos 

alunos (BARROS et al., 2019; SILVA et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2017; 

NARAYANAPPA; MANJUNATH; KULKARNI, 2016; MALTA; MORAIS NETO; SILVA 

JÚNIOR, 2011; SANTOS, 2010; GARRIDO, 2005). 

Apesar do problema, as revisões sistemáticas de literatura que avaliaram a 

Síndrome Metabólica e os fatores relacionados em docentes da Educação Básica 

ainda são escassas. Encontraram-se revisões sistemáticas com outros grupos 

populacionais, entre eles, adolescentes (MORAES et al., 2009), adultos 

(BORBOLETTO et al., 2014) e idosos (FOGAL et al., 2014), porém, não se 

encontrou revisão sistemática com docentes. 

Portanto, é de suma importância mostrar a magnitude do problema e fornecer 

um panorama atual da Síndrome Metabólica em docentes da Educação Básica para 

diminuir seus impactos negativos na educação, nos processos de ensino e 

aprendizagem, na saúde dos docentes e no desenvolvimento da sociedade. 

Além disso, este estudo contribuirá para uma atualização científica dentro 
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desse campo, oferecendo subsídios para o fortalecimento e desenvolvimento das 

políticas públicas de saúde no trabalho docente voltadas para ações que considerem 

a influência dos diversos fatores relacionados ao ambiente laboral em que os 

docentes estão inseridos e não somente suas características individuais 

(GONÇALVES et al., 2008). 

Diante do exposto, esta pesquisa tem por objetivo geral sintetizar as 

evidências disponíveis na literatura sobre a prevalência da Síndrome Metabólica e 

os fatores associados em docentes da Educação Básica. Para responder ao objetivo 

geral, os seguintes objetivos específicos são apresentados: a) Determinar as 

características dos estudos incluídos na revisão sistemática em docentes da 

Educação Básica; b) Extrair as informações dos estudos sobre os componentes da 

Síndrome Metabólica em docentes da Educação Básica; c) Analisar a prevalência de 

Síndrome Metabólica em docentes da Educação Básica; d) Identificar nos estudos 

os fatores associados à Síndrome Metabólica em docentes da Educação Básica. 

Para a compreensão do problema a presente pesquisa está vinculada a Linha 

de Pesquisa 2 - Qualidade de Vida e Desenvolvimento, do Programa de Mestrado 

em Desenvolvimento e Sociedade, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(UNIARP), portanto, apresenta caráter multidisciplinar ao abordar fatores como 

saúde e educação, além de compreender a relação entre eles e as repercussões 

positivas e negativas associadas à saúde em docentes da Educação Básica. Para 

atender as necessidades da pesquisa são necessários conhecimentos das áreas da 

educação física, medicina, nutrição, psicologia, epidemiologia, entre outras. 

Desta forma, esta dissertação tem o intuito de contribuir para o melhor 

entendimento da Síndrome Metabólica, descrevendo as prevalências e fatores 

associados entre docentes da Educação Básica, tendo em vista que a magnitude do 

problema é necessária para o desenvolvimento e fortalecimento de estratégias 

voltadas para a sua prevenção e controle (PONTES et al., 2016). Ainda, espera-se 

subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a promoção da 

saúde do profissional docente contribuindo para a prevenção da Síndrome 

Metabólica, atenuando os agravos e reduzindo os tratamentos de saúde e 

absenteísmo de trabalho. 

Por fim, esta pesquisa está estruturada em 4 capítulos. O capítulo 1 

apresenta a fundamentação teórica que aborda a literatura sobre as condições de 

saúde e trabalho docente, principais doenças e agravos de saúde entre docentes, a 
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Síndrome Metabólica, sua fisiopatologia e epidemiologia. O capítulo 2 mostra a 

metodologia da pesquisa especificando os procedimentos metodológicos e análises 

utilizados neste estudo. O capítulo 3, apresenta os resultados da pesquisa. Por fim, 

o capítulo 4 apresenta a discussão dos principais achados.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 CONDIÇÕES DE SAÚDE E TRABALHO DOCENTE 

O trabalho docente vai além de questões que envolvem o processo ensino 

aprendizagem, sendo relevante nos aspectos de desenvolvimento social, cultural, 

econômico e político de uma nação. Sobre o profissional docente está a 

responsabilidade de desenvolver em cada aluno os conhecimentos básicos 

eminentes a escolarização, a formação de cidadãos críticos e conscientes de seu 

papel político e social, a formação de futuros profissionais, além de estar atento ao 

desenvolvimento pleno, integral e saudável de cada aluno (SILVA et al., 2019; 

SANTOS, 2012; GATTI; BARRETO, 2009). 

Atualmente, nota-se que, apesar da grande responsabilidade para o 

desenvolvimento da sociedade, há pouco prestígio e valorização do profissional 

docente. Estudos apontam importantes fatores que têm causado cada vez mais 

desgaste no âmbito do trabalho docente, incluindo-se a grande quantidade de horas 

destinadas ao trabalho, o pouco tempo para o descanso no espaço laboral, a dupla 

jornada de tarefas em casa e no trabalho, a redução do tempo livre para o lazer e 

contato com a família, as condições inadequadas de infraestrutura e, ainda, a 

violência no ambiente escolar (SANTOS, 2012; GARRIDO, 2005; KOHEN, 2005). 

Destaca Silva et al. (2019) que os salários, em sua maioria, não condizem 

com o tempo de dedicação e esforços empenhados no desenvolvimento do trabalho 

docente, o que impõe a muitos docentes a atuação em jornadas duplas. Soma-se a 

isso a falta de infraestrutura adequadas, salas lotadas e ambientes hostis 

enfrentados por muitos em seu exercício profissional. 

Entende-se que a carga de trabalho existente na atividade docente é uma das 

principais causas para o desgaste físico e mental. Contudo, essa situação é vista 

como um aspecto natural da profissão, pouco questionado. 

Demais práticas bastante comuns no cotidiano de docentes são destacadas 

por Silva et al. (2019) como interagir com crianças vítimas de abuso e maus tratos, 

perceber a necessidade de diagnóstico de saúde e transtornos não reconhecidos 

e/ou aceitos pelos pais ou responsáveis, entre outras questões. Nesse contexto, os 

docentes presenciam diversos tipos de problemas e se dedicam para que seus 

alunos sejam ajudados. 

Diehl e Marin (2016) apontam alguns fatores que levam ao adoecimento dos 
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docentes, comuns a todos os níveis de ensino e estão relacionados à organização 

do trabalho, falta de reconhecimento, problemas comportamentais dos alunos, 

pouco acompanhamento familiar e deficiências no ambiente físico. 

O trabalho do docente não se restringe às funções dentro da sala de aula, 

exige atualização e preparação constantes para ser realizado de modo satisfatório, 

muitas atividades são realizadas fora da sala de aula, sem a presença dos alunos e, 

muitas vezes, fora da escola, ampliando sua jornada de trabalho (GASPARINI et al., 

2005). Além disso, os docentes se deparam com salas lotadas, falta de 

infraestrutura, distorção série/idade, violência escolar, descaso familiar, dupla 

jornada, desarticulação de políticas educacionais, além de outros fatores que 

influenciam direta e indiretamente na atuação docente (SILVA et al., 2019). 

Neste cenário, a profissão de docente é considerada uma das mais 

estressantes e desgastantes, pois a função do professor excedeu a mediação do 

processo de conhecimento do aluno, ampliando-se a missão deste profissional para 

além da sala de aula, com atividades extracurriculares e extraclasses, a fim de 

garantir uma articulação entre a escola e a comunidade (ROCHA et al., 2017). 

Todas estas mudanças ao longo do tempo têm impactado negativamente na 

saúde física e mental dos docentes, no estilo de vida e no aparecimento de doenças 

relacionadas a ocupação, gerando absenteísmo e influenciando no seu desempenho 

profissional (BARROS et al., 2019; SILVA et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2017; 

NARAYANAPPA; MANJUNATH, KULKARNI, 2016; MALTA; MORAIS NETO; SILVA 

JÚNIOR, 2011; SANTOS, 2011; GARRIDO, 2005). 

No âmbito educacional, à saúde e o bem-estar docente são imprescindíveis 

para a qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos (SILVA, HERDEIRO, 2015). 

Não obstante, é essencial para a formação dos cidadãos, pois contribui para o 

desenvolvimento da sociedade (ASSUNÇÃO; ABREU, 2019). 

Neste contexto, os docentes precisam ser cuidados para a manutenção e 

promoção de sua saúde e bem-estar. As condições que se apresentam para o 

desenvolvimento do trabalho docente não interferem apenas nas rotinas 

pedagógicas, mas, de certa forma, afetam a saúde desses profissionais. Não 

obstante, as condições de saúde do profissional docente não afetam somente o 

profissional em si, mas sim o ambiente educacional como um todo, podendo 

interferir na aquisição dos objetivos pedagógicos (SILVA et al., 2019; OLIVEIRA et 

al., 2017). 



18 

Em estudo realizado por Silva et al. (2019) concluiu-se que os docentes se 

consideram saudáveis, apesar dos grandes desgastes e impactos em sua saúde, 

muitas vezes não reconhecendo os sintomas que podem acarretar para si grandes 

problemas. 

As condições de saúde afetam a qualidade de vida e a capacidade para o 

trabalho, mostrando-se ser importante avaliar estes aspectos nas diferentes 

categorias de trabalhadores. Os profissionais da educação, em especial os docentes 

que atuam na Educação Básica, são uma das categorias de trabalhadores que têm 

aumentado as doenças relacionadas à ocupação (SANTOS; MARQUES, 2013). 

No Brasil, desde 1999, devido as mudanças na escola e no seu 

funcionamento, têm sido estudado as condições de trabalho do docente e suas 

implicações na saúde (GOUVÊA, 2016). Mais recentemente, com as reformas 

educacionais e as novas metas do Plano Nacional de Educação (2014 - 2024), 

sendo que algumas delas tratam diretamente do trabalho e carreira docente, têm-se 

evidenciado que o modelo gerencial e empresarial será cada vez mais implantado 

no campo educacional nas escolas, provocando o individualismo e competitividade 

nas relações de trabalho e impactando na saúde dos docentes (PIOLLI; SILVA; 

HELOANI, 2015). 

Os agravos a saúde podem alterar a qualidade de vida dos docentes, 

acarretar alto custo econômico e social em decorrência dos gastos com cuidados 

médicos, uso dos serviços de saúde, elevadas taxas de absenteísmo, diminuição da 

produtividade no trabalho e piora da qualidade de ensino e aprendizagem pelos 

alunos (MALTA et al., 2019). 

Sendo assim, investigar agravos à saúde dos docentes e comportamentos 

relacionados a esses problemas é de fundamental importância para diminuir seus 

impactos negativos na educação, na saúde e na sociedade. 

1.1.1 Principais Agravos e Doenças entre Docentes 

Diversas doenças observadas em docentes podem estar relacionadas com o 

desenvolvimento de suas atividades laborais. 

Nota-se que a maioria dos estudos relacionados à saúde do trabalhador 

docente concentram-se na saúde mental dos docentes, como estresse, síndrome de 

Burnout, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e transtornos 

relacionados a saúde vocal (BATISTA et al., 2010; ERICK; SMITH, 2011; YUE; LIU; 
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LI, 2012; BALDAÇARA et al., 2015; CEBALLOS; SANTOS, 2015; YAO et al., 2015; 

ROCHA et al., 2017; SOLIS-SOTO et al., 2017; RONCHINI et al., 2018; ALVES; 

OLIVEIRA; PARO, 2019; GUIDETTI et al., 2019; SMETACKOVA et al., 2019). 

Em um estudo de revisão realizado por Santos (2012), referente as condições 

de saúde e trabalho de professores da Educação Básica no Brasil, identificou-se três 

grandes categorias de doenças entre os docentes, estando essas relacionadas às 

exigências ergonômicas, as doenças mentais e uma categoria de doenças em geral, 

na qual se destacam as doenças crônicas associadas ao estilo de vida. Vários 

dados apontam para uma possível relação entre características do trabalho docente 

e a presença de aspectos desfavoráveis na saúde e no estilo de vida desses 

trabalhadores.  

Diehl e Marin (2016), em um estudo de revisão sistemática com o objetivo de 

identificar os principais sintomas e/ou adoecimentos psíquicos entre docentes 

brasileiros, apontam que o principal adoecimento mental entre os docentes é a 

síndrome de Burnout e os sintomas de estresse, ansiedade, esgotamento e 

problemas relacionados ao sono são os sintomas que mais apareceram nos estudos 

com docentes. 

Em estudo realizado por Rocha et al. (2017) demonstra que os docentes do 

ensino infantil e fundamental apresentam alta prevalência de sintomas 

osteomusculares e de estresse com predomínio de docentes na fase de resistência 

e quase-exaustão, prevalecendo os sintomas psicológicos sobre os sintomas físicos. 

Contudo, estes sintomas não alteraram a qualidade de vida dos docentes da 

Educação Básica.  

Araújo, Pinho e Masson (2019) destacam que o trabalho docente envolve 

atividades com implicações biomecânicas, tais como necessidade constante de 

escrever, corrigir trabalhos e produzir relatórios e, geralmente, o tempo destinado a 

essas atividades na escola não é suficiente. Nessa situação, o docente acrescenta 

ao seu cotidiano horas extras de trabalho fora da escola, ampliando o tempo de 

exposição a posições corporais demandantes, o que eleva a sobrecarga 

osteomuscular. 

Diante disso, pode-se identificar três grandes categorias de problemas de 

saúde entre professores, sendo aqueles relacionados às exigências ergonômicas do 

trabalho e/ou doenças ocupacionais, os transtornos de saúde mental e os problemas 

de saúde geral, em que adquirem importante relevância os fatores de risco 
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cardiovascular. 

Além disso, as pesquisas têm mostrado que este profissional da educação 

apresenta baixa aptidão física (DIAS et al., 2017), maus hábitos alimentares 

(KEATING et al., 2019), excesso de peso (PARKER et al., 2019) e altos níveis de 

estresse (KIVIMÄKI; KAWACHI, 2015) que podem causar impactos negativos na 

saúde. 

Diante deste cenário, acredita-se que as características do trabalho docente 

da Educação Básica podem favorecer o desenvolvimento de fatores de risco 

cardiovasculares e, consequentemente, a instalação da Síndrome Metabólica. 

1.2 SÍNDROME METABÓLICA  

A Síndrome Metabólica é um transtorno complexo caracterizado por um 

conjunto de fatores de risco cardiovascular, usualmente relacionados a deposição 

central de gordura e à resistência à insulina. Os principais fatores de risco 

cardiovascular são hipertensão, triglicerídeos, HDL, colesterol, obesidade central e 

diabetes mellitus. A associação de três ou mais destes fatores caracterizam a 

presença da Síndrome Metabólica (ACSM, 2018; I-DBSM, 2005).  

É importante destacar a associação da Síndrome Metabólica com a doença 

cardiovascular, aumentando a mortalidade geral em cerca de 1,5 vezes e a morte 

cardiovascular em cerca de 2,5 vezes (I-DBSM, 2005). Além disso, pessoas com 

Síndrome Metabólica têm um risco 5 vezes maior de desenvolver diabetes mellitus 

(IDF, 2015).  

O primeiro conceito de Síndrome Metabólica foi denominado de Síndrome X, 

em 1988, proposto por Reaven e descrita como um conjunto de sintomas e sinais 

incluindo intolerância a glicose, resistência à insulina, hiperinsulinemia, dislipidemia 

e hipertensão.  

Em 1998 a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou a primeira 

definição da Síndrome, modificando a nomenclatura Síndrome X para Síndrome 

Metabólica (WHO, 1999). Este conceito, adotado pela OMS, incluiu resistência à 

insulina, obesidade, hipertensão, lipoproteína de alta densidade (HDL-c) reduzida, 

níveis elevados de triglicerídeos e glicose, além da microalbuminúria. A presença da 

resistência à insulina mais dois critérios determinavam o diagnóstico para Síndrome 

Metabólica (Quadro 1) (BALKAU; CHARLES, 1999).  

Em 2001 o National Cholesterol Education Programs Adult Treatment Panel III 
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(NCEP ATP III) propôs outra definição de Síndrome Metabólica em que não exigia a 

presença obrigatória de nenhum dos componentes para o seu diagnóstico (NCEP III, 

2003). Assim, os critérios diagnósticos NCEP ATP III para SM foi a presença de três 

ou mais dos seguintes componentes: obesidade abdominal, HDL-c reduzido, 

elevados níveis de triglicerídeos, glicemia de jejum e hipertensão. Ainda, o NCEP 

ATP III propôs diferentes pontos de corte para estes componentes (Quadro 1) 

(NCEP III, 2003).  

Em 2005 a International Diabetes Federation (IDF) propôs critérios 

determinando a presença da obesidade central de acordo com a etnia. Assim, de 

acordo com a definição da IDF de Síndrome Metabólica, a obesidade central é um 

componente obrigatório, juntamente com dois ou mais dos outros componentes 

(ALBERTI; ZIMMET; SHAW, 2005).  

Posteriormente, em 2009, reuniram-se as entidades envolvidas na área, 

incluindo a International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and 

Prevention (IDF), National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), American Heart 

Association (AHA), Wold Heart Federation, International Atherosclerosis Society, na 

Internacional Association for the Study of Obesity e realizaram tentativas para 

estabelecer um consenso sobre os critérios diagnósticos para SM (ALBERTI et al., 

2009).  

De acordo com a nova declaração conjunta entre IDF, AHA e NHLB todas as 

definições dos componentes da Síndrome Metabólica eram iguais, o que viabilizou 

chamá-las de “Definição de Harmonização dos Consensos”. Contudo, a obesidade 

central não foi considerada um componente obrigatório para diagnóstico, passando 

a obter um peso igual aos outros componentes. Portanto, nos critérios de 

harmonização para a definição de Síndrome Metabólica, é necessário atender a três 

ou mais dos cinco componentes. No Quadro 1 são apresentados os pontos de corte 

de cada componente de acordo com os critérios específicos para diagnóstico da 

Síndrome Metabólica. 

 

 

 

 



22 

Quadro 1 - Evolução das definições do diagnóstico da Síndrome Metabólica segundo diferentes 

consensos internacionais 

Critérios OMS (1998) NCEP-ATP 
III (2001) 

IDF (2005) Guideline de 
Harmonização 

(2009) 

Adiposidade IMC ≥30Kg/m² 
ou RCQ M >0,9 

F >0,85 

CA 
M≥102cm 
F≥88cm 

Europeus: M ≥94cm; F ≥80cm 
Sul-asiáticos: M ≥90cm; F 

≥80cm 
Chineses: M ≥90cm; F ≥80cm 

Japoneses: M ≥85cm; F ≥90cm 
Centro e sul-americanos: M 

≥90cm; F ≥80cm 
Africanos subsaarianos: M 

≥94cm; F ≥80cm 

IDF para não 
europeus 

IDF ou 
American 

Heart 
Association 

para europeus 

Triglicerídeos ≥150mg/dL* ≥150mg/dL* ≥150mg/dL* ≥150mg/dL 

HDL-c M <35mg/dL* 
F <39mg/dL* 

M 
≤40mg/dL* 

F 
≤50mg/dL* 

M ≤40mg/dL 
F ≤50mg/dL 

M ≤40mg/dL 
F ≤50mg/dL 

Pressão 
Arterial 

PAS ≥140 ou 
PAD ≥90mmHg* 

PAS ≥130 
ou 

PAD 
≥85mmHg* 

PAS ≥130 ou 
PAD ≥85mmHg* 

PAS ≥130 ou 
PAD 

≥85mmHg 

Metabolismo 
Glicêmico 

DM ou TDG ou 
GJA ou RI 

≥110 ou < 
125mg/dL 

≥100mg/dL** ≥100mg/dL 

Outros 
critérios 

Microalbuminúria 
≤20ug/min 

   

Obrigatório RI+2critérios 3 critérios Obesidade+2critérios 3 critérios  

Fonte: adaptado de Leite; Jamar; Caranti (2014); Alberti et al., (2009).  
Nota: CA: cintura abdômen; IMC: índice de massa corporal; M: masculino; F: feminino; HDL-c: high 
density lipoprotein - lipoproteína de alta densidade; RCQ: relação cintura quadril; RI: resistência 
insulínica; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; TDG: tolerância diminuída à 
glicose; GJA: glicemia de jejum alterada; DM: diabetes mellitus.  

1.2.1 Fisiologia da Síndrome Metabólica  

A fisiologia estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas dos 

seres vivos e utiliza-se dos conceitos da física e da química para explicar como 

ocorrem as funções vitais dos diferentes organismos e suas adaptações frente aos 

estímulos do meio ambiente (FORJAZ; TRICOLI, 2011).  

Sendo assim, a Síndrome Metabólica é definida como um conjunto de fatores 

fisiológicos, bioquímicos, clínicos e metabólicos interconectados, ficando sua 

fisiopatologia relacionada a um estado de inflamação crônica de baixo grau, 

consequência da complexa interação entre fatores genéticos e comportamentais 

(IDF, 2006; KAUR, 2014). 
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Figura 1 - Fluxograma de apresentação esquemática da Síndrome Metabólica 
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Fonte: Adaptado de Kaur (2014).  
Nota: RAAS: renina angiotensina sistema aldosterona, SNS: sistema nervoso simpático.  

A fisiopatologia da Síndrome Metabólica ligada a resistência à insulina pode 

ter várias origens, entre elas a deficiência no receptor específico, diminuição na 

quantidade de receptores ou por erro durante utilização por parte dos receptores. 

Como o mecanismo de compensação, as células β elevam a produção de insulina, 

por consequência à hiperinsulinemia, conforme Figura 2. 

As anormalidades relacionadas a resistência à insulina e a estimulação da 

lipogênese hepática podem causar a liberação de ácidos graxos livres e 

triglicerídeos na circulação sanguínea, resultando em dislipidemia e deposição 

 
Hiperplasia e hipertrofia do tecido 

adiposo e obesidade central. 
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adiposa. A distribuição de gordura ectópica resulta na liberação de adipocitocinas, 

causando um estado de inflamação de baixo grau e aumento dos fatores 

inflamatórios, como inibidor do ativador do plasminogênio-1, fator de necrose 

tumoral, interleucina 6, proteína C de alta sensibilidade e fibrinogênio (MAGALHÃES 

et al., 2018).  

Figura 2 - Mecanismos propostos para o agrupamento de características da Síndrome Metabólica e o 

aumento do risco de diabetes mellitus tipos 2 e DCV 

 

Fonte: Magalhães et al. (2018).  
Nota: PCR: proteína C reativa; AGL: ácidos graxos livres; IL-6: interleucina-6; HDL-c: lipoproteína de 
alta densidade; PAI-1: inibidor do ativador do plasminogênio 1; TNF α: fator de necrose tumoral α.  

1.2.2 Epidemiologia da Síndrome Metabólica 

A epidemiologia é a ciência que estuda o processo saúde-doença na 

sociedade, analisando a distribuição e os fatores determinantes dos problemas de 

saúde e de doenças na população e eventos associados à saúde coletiva, propondo 

medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e 

fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à 

avaliação das ações de saúde (THOMAZ et al., 2015; CZERESNIA, 1998). 

 

 

 

 



25 

Figura 3 - Principais maneira de se fazer uso das ferramentas da epidemiologia 

 

Fonte: Thomaz et al. (2015).  

Sendo assim, entende-se que o diagnóstico precoce da Síndrome Metabólica 

é de extrema relevância para a comunidade clínica e epidemiológica, uma vez que 

indivíduos com Síndrome Metabólica apresentam maiores riscos de óbito por todas 

as causas (ALBERTI; ZIMMET; SHAW, 2005). No entanto, sabe-se que no Brasil são 

escassas as investigações de base populacional analisando a prevalência de 

Síndrome Metabólica (OLIVEIRA et al., 2020; RAMIRES et al., 2013). 

Oliveira et al. (2020), em um estudo transversal, de base populacional, com 

dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, incluindo os referentes aos 

exames laboratoriais coletados entre 2014 e 2015, estimou que a prevalência de 

Síndrome Metabólica foi de 38,4% na população adulta brasileira, com ocorrência 

maior em mulheres (41,8%), indivíduos com baixa escolaridade (47,5%) e idosos 

(66,1%). 

No Brasil, em 2014, as DCV foram responsáveis por 31% dos óbitos 

registrados, sendo os principais fatores agravantes o excesso de peso, a 

hipertensão arterial, dislipidemias e diabetes mellitus tipo 2 (WHO, 2014). 

As DCV e Síndrome Metabólica ocasionam custos onerosos ao sistema 

público de saúde, onde no ano de 2015 foram gastos, aproximadamente, 1,83 

bilhões de reais com internações por fatores de risco (FR) para Síndrome Metabólica 

e 2,7 bilhões de reais com internações por DCV no Sistema Único de Saúde 

(BRASIL, 2017). 



26 

2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

Esta pesquisa de revisão sistemática da literatura utilizou os procedimentos 

metodológicos estabelecidos pelo guia Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses - PRISMA (MOHER et al., 2009). O protocolo PRISMA é 

composto por 27 etapas, sendo elas: título, resumo estruturado, fundamentação, 

objetivos, protocolo e registro, critérios de elegibilidade, fonte de informação, busca, 

seleção de estudos, processo de coleta de dados, dados coletados, risco de viés em 

estudos individuais, medidas de efeito, síntese dos resultados, risco de viés entre os 

estudos, análises adicionais, seleção dos estudos, características dos estudos, risco 

de viés entre os estudos, resultados dos estudos individuais, síntese dos resultados, 

risco de viés nos estudos, análises adicionais, sumário da evidência, limitações, 

conclusões e fontes financiadoras (MOHER et al., 2009).  

2.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA E SELEÇÃO DOS ARTIGOS 

Em 7 de setembro de 2020 iniciou-se a busca nas bases de dados e finalizou-

se em 25 de outubro de 2020. Para a busca sistemática e as definições dos 

descritores utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Os termos 

encontrados para a realização desta pesquisa foram testados e, por fim, chegou-se 

a seguinte combinação nos idiomas português, inglês e espanhol: “professores” OR 

“docentes” AND “síndrome metabólica”; “teachers” AND “metabolic syndrome”; 

“maestros” AND “síndrome metabólico”. A estratégia de busca foi realizada nas 

bases de dados da PubMed, BVS, SciELO, Periódicos da Capes, Scopus e Web of 

Science. 

2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS ESTUDOS 

Considerou-se critérios de inclusão: a) artigos originais; b) publicados entre 1º 

de janeiro de 2010 a 31 de janeiro de 2020; c) com desfecho principal a Síndrome 

Metabólica em docentes da Educação Básica; d) nos idiomas português, inglês e 

espanhol.  

Excluiu-se os estudos de revisão (narrativas, sistemáticas, meta-análises), 

relatórios, resumos, monografias, dissertações e teses.  A pesquisadora realizou de 
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maneira independente cada etapa do processo de revisão e, caso houvesse dúvidas 

no processo de inclusão e exclusão, foi realizada uma reunião de consenso 

pesquisadora e orientador.  

2.4 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Figura 4 - Fluxograma de seleção dos estudos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: A autora (2021).  
Nota: SM: Síndrome Metabólica. 
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Inicialmente, procurou-se obter o nome dos autores, ano de publicação, país onde 

foi realizado o estudo e continente de localização, número de docentes participantes 

e faixa etária.  

Posteriormente, extraiu-se dos estudos os dados de prevalência da Síndrome 

Metabólica geral por sexo, bem como a prevalência dos componentes que 

caracterizam a Síndrome Metabólica.  

Ainda, identificou-se e extraiu-se as informações nas pesquisas sobre os 

fatores sociodemográficos, ocupacionais, nutricionais e outros que apresentassem 

relação significativa com a Síndrome Metabólica. Para isto, utilizou-se o nível de 

significância com valor de p<0,05 apresentado nos resultados dos estudos. 

2.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Após a extração dos dados de porcentagens (%) de prevalência da Síndrome 

Metabólica, geral e por sexo, bem como de prevalência de cada componente da 

Síndrome Metabólica, os valores foram separados e agrupados em um banco de 

dados no Excel. Na sequência, o banco de dados foi exportado para o Statistical 

Package for the Social Sciences-SPSS for Windows versão 22.0 para a realização 

da estatística descritiva. 

Na primeira avaliação, apresentados na Tabela 2, os dados da prevalência da 

Síndrome Metabólica (média e IC95%), geral e separada por sexo, em docentes da 

Educação Básica. Na segunda avaliação (Tabela 3) são apresentadas as 

prevalências de SM de acordo com o país de realização dos estudos e o critério 

diagnóstico utilizado. Na Tabela 4, são apresentadas as prevalências dos 

componentes da Síndrome Metabólica. Na tabela 5, são apresentadas as 

distribuições dos estudos conforme o continente de realização, bem como o número 

de países em cada continente (frequência absoluta) e o número total (soma) de 

docentes avaliados em cada continente. Na Tabela 6, são apresentados as médias e 

os intervalos de confiança (IC95%) dos componentes da SM, de acordo com o 

continente. Por fim, na Tabela 7, são apresentados os fatores associados à 

Síndrome Metabólica em docentes da Educação Básica. 
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3 RESULTADOS  

3.1 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS 

Dos 13 estudos incluídos na revisão, 77% (n= 10) foram realizados nos 

últimos 05 anos que antecederam a pesquisa. O delineamento em todos os estudos 

foi o transversal (Tabela 1). Além disso, 12 estudos no idioma inglês e 01 no idioma 

espanhol. 

No total, 4.334 docentes da Educação Básica com faixa etária entre 18 e 68 

anos foram avaliados nos estudos e predominou docentes do sexo feminino (n= 

2.892, 66,2%) sobre os docentes do sexo masculino (n= 1.141, 26,1%). No entanto, 

três estudos não informaram o número específico de homens e mulheres que foram 

avaliados (Tabela 1). 

Os países com maior volume de pesquisas sobre a Síndrome Metabólica em 

docentes da Educação Básica foram a Nigéria (02), África do Sul (02), Indonésia 

(02), seguidos do México (01), EUA (01), Brasil (01), Índia (01) e Irã (01). Na Nigéria 

e na África do Sul, 02 estudos foram realizados por um único autor, em períodos 

diferentes. 

Tabela 1 - Características dos estudos 

Autores/Ano País Delineamento Amostra (N) Sexo Idade 

Oliveira et al. 
(2019) 

Brasil Transversal 
200 docentes da 
Educação Básica 

M= 26 
F= 174 

25 a 68 
anos 

Rachmah e 
Ultari (2019) 

Indonésia Transversal 
138 docentes da 
Educação Básica 

NI >20 anos 

Hasan et al. 
(2019) 

Indonésia Transversal 
129 docentes do 
Ensino Médio 

M= 28 
F= 101 

Média 
49,8 anos 

Akintunde et al. 
(2017) 

Nigéria Transversal 
200 docentes do 
Ensino Médio 

M 83 
F 117 

21 a 59 
anos 

Lee, Hairi e 
Moy (2017) 

Malásia Transversal 
1.168 docentes do 
Ensino Médio 

M 280 
F 888 

20 a 59 
anos 

Akintunde e 
Oloyede (2017) 

Nigéria Transversal 
83 docentes do 
Ensino Médio 

NI 
Média 45,7 
anos 

Narayanappa, 
Manjunath e 
Kulkarni (2016) 

Índia Transversal 
300 docentes do 
Ensino Médio 
 

M 112 
F 188 

21 a >50 
anos 

Bajaber; 
Abdelkarem; El 
Mommten 
(2016) 

Arábia 
Saudita 

Transversal 
299 docentes do 
Ensino 
Fundamental 

M 0 
F 299 

30 a 55 
anos 

Shirani et al. 
(2015) 

Irã Transversal 
442 docentes da 
Educação Básica 

M 0 
F 442 

>20 anos 

Lewis et al. 
(2015) 

Estados 
Unidos 

Transversal 
112 docentes da 
Educação Básica 

NI 
18 a 49 
anos 

Hoebel et al. 
(2013) 

África do 
Sul 

Transversal 
377 docentes da 
Educação Básica 

M 202 
F 207 

25 a 65 
anos 

 continua 
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Autores/Ano País Delineamento Amostra (N) Sexo Idade 

Hoebel et al. 
(2011) 

África do 
Sul 

Transversal 
409 docentes da 
Educação Básica 

M 202 
F 207 

25 a 65 
anos 

Díaz-Cisneros 
et al. (2010) 

México Transversal 

477 docentes da 
Educação Infantil, 
Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio 

M 208 
F 269 

20 a 60 
anos 

Fonte: A Autora (2021).  
Nota: NI: dados não informados; M: masculino; F: feminino. 

3.2 PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM DOCENTES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA   

A prevalência geral da Síndrome Metabólica em docentes da Educação 

Básica foi de 28,8% (Tabela 2). Quando separado pelo sexo, a Síndrome Metabólica 

atingiu uma proporção maior nos docentes do sexo feminino (36,2%) comparado aos 

docentes do sexo masculino (34,6%).  

Tabela 2 - Resultados da prevalência da Síndrome Metabólica (SM) em docentes da Educação 

Básica 

 Síndrome Metabólica 

Média IC95% 

Prevalência Geral 28,8% 18,8 - 38,8 
Docentes Masculinos 34,6% 11,5 - 57,7 
Docentes Femininos 36,2% 21,0 - 55,5 

Fonte: A Autora (2021). 

A menor prevalência de Síndrome Metabólica encontrada nos estudos com 

docentes da Educação Básica foi na Nigéria (7,2%), enquanto a maior prevalência 

de SM foi na África do Sul (67,4%) (Tabela 3). 

Em relação ao critério utilizado para definição da Síndrome Metabólica 

(Tabela 3), a maioria dos estudos utilizou os critérios da NCEP - ATP III (5 estudos), 

IDF (6 estudos) e da G. de Harmonização (6 estudos). Além disso, 10 estudos 

utilizaram apenas um critério diagnóstico, 01 estudo utilizou dois critérios, e 02 

estudos utilizaram três critérios. 
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Tabela 3 - Prevalência da Síndrome Metabólica em docentes da Educação Básica conforme país de 

realização do estudo e critério diagnóstico 

Autor/Ano País Critério Prevalência (%) 

Oliveira et al. (2019) Brasil IDF 20,0 
Rachmah e Ultari 
(2019) 

Indonésia NCEP - ATP III 24,6 

Hasan et al. (2019) Indonésia IDF 39,5 
Akintunde et al. (2017) Nigéria G. de Harmonização 22,0 
Lee, Hairi e Moy (2017) Malásia G. de Harmonização 17,7 

Akintunde e Oloyede 
(2017) 

Nigéria 
G. de Harmonização 
OMS 
IDF 

7,2 
1,2 
6,0 

Narayanappa, 
Manjunath e Kulkarni 
(2016) 

Índia IDF 38,3 

Bajaber; Abdelkarem; 
El Mommten (2016) 

Arábia Saudita 
G. de Harmonização 
NCEP - ATP III 

28,0 
24,0 

Shirani et al. (2015) Irã IDF 19,2 
Lewis et al. (2015) Estados Unidos NCEP - ATP III 11,6 
Hoebel et al. (2013) África do Sul G. de Harmonização 67,4 

Hoebel et al. (2011) África do Sul 
G. de Harmonização 
NCEP - ATP III 
IDF 

50,3 
43,5 
35,2 

Díaz-Cisneros et al. 
(2010) 

México NCEP - ATP III 29,1 

Fonte: A autora (2021).  
Nota: IDF: International Diabetes Federation; NCEP-ATPIII: National Cholesterol Education Programs 
Adult Treatment Panel III; G. de Harmonização: Guideline de Harmonização; OMS: Organização 
Mundial da Saúde.  

Dentre os componentes da Síndrome Metabólica que foram mais frequentes 

nos docentes da Educação Básica (Tabela 4), a obesidade abdominal (42,7%), o 

HDL-c (36,7%) e a pressão arterial elevada (33,8%) se destacaram em relação aos 

outros parâmetros.  

Tabela 4 - Prevalência geral dos componentes da Síndrome Metabólica em docentes da Educação 

Básica 

 
Autor/Ano 

Componentes da Síndrome Metabólica (%) 

Obesidade 
abdominal (%) 

Glicemia de 
jejum  

elevada 
(%) 

TGL 
Elevados 

 (%) 

HDL-c 
baixo  
(%) 

PA 
elevada 

(%) 

Oliveira et al. (2019) 49,5 11,0 27,0 35,0 24,0 
Rachmah e Ultari 
(2019) 

47,8 12,3 26,1 37,7 38,4 

Hasan et al. (2019) NI NI NI NI NI 
Akintunde et al., 
(2017) 

54,0 24,5 7,0 52,5 38,0 

Lee, Hairi e Moy 
(2017) 

36,2 
NI NI NI NI 

Akintunde e Oloyede 
(2017) 

20,5 1,2 7,2 37,3 36,1 

continua 
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Componentes da Síndrome Metabólica (%) 

 
Autor/Ano 
 
 

Obesidade 
abdominal (%) 

Glicemia de 
jejum  

elevada 
(%) 

TGL 
Elevados 

 (%) 

HDL-c 
baixo  
(%) 

PA 
elevada 

(%) 

Narayanappa, 
Manjunath e Kulkarni 
(2016) 

63,3 20,3 41,0 30,7 
47,7 

 
 

Bajaber; 
Abdelkarem; El 
Mommten (2016) 
(2016) 

27* 
22,6** 

18,3* 
16,6** 

12,0* 
11,6** 

21,3* 
14,6** 

19,0* 
17,0** 

Shirani et al. (2015) NI NI NI NI NI 
Lewis. et al. (2015) NI, NI NI NI NI 
Hoebel et al. (2013) NI NI NI NI NI 
Hoebel et al. (2011) NI NI NI NI NI 
Díaz-Cisneros et al. 
(2010) 

43,4 7,0 48,8 43,0 NI 

Média ± Dp 42,7±14,1 13,5±8,0 24,1±16,4 
36,7±9,

7 
33,8±10

,5 

Fonte: A autora (2021).  
Nota: TGL: triglicerídeos; HDL-c: lipoproteína de alta densidade colesterol; PA: pressão arterial; Dp: 
desvio padrão; NI: dados não informados; *G. de Harmonização; ** NCEP - ATP III.  

3.3 DISTRIBUIÇÃO E PREVALÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA EM 

DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM O CONTINENTE 

Os continentes Asiático e Africano foram responsáveis por 77% dos estudos 

sobre a Síndrome Metabólica em docentes da Educação Básica, totalizando 3.577 

docentes da Educação Básica avaliados (Tabela 5). No continente Americano foram 

realizados 23% dos estudos e no total 759 docentes foram avaliados. Além disso, 

não foram encontrados no período avaliado estudos nos continentes Europeu e 

Oceania. 

Tabela 5 - Distribuição dos estudos sobre Síndrome Metabólica em docentes da Educação Básica 

conforme continente de realização 

Continente Número de Estudos Total de Avaliados 

América 03 759 
África 04 1.101 

Oceania NE NE 
Ásia 06 2.476 

Europa NE NE 

Fonte: A autora (2021).  
Nota: NE: não encontrado.  

Quando separado por continente, os componentes da Síndrome Metabólica 

nos docentes da Educação Básica (Tabela 6) quanto a frequência de obesidade 

abdominal e os TGL elevados foram maiores nos docentes dos continentes 

Americano e Asiático. Na glicemia de jejum, os docentes do continente Asiático 
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mostraram a maior frequência, enquanto nos continentes Americano e Africano as 

frequências de HDL-c baixo foram mais frequentes. Por fim, nos continentes Africano 

e Americano a PA elevada se apresentou com maior frequência. 

Tabela 6 - Prevalência dos componentes da Síndrome Metabólica conforme continente dos estudos 

(%média) 

Componente América África Oceania Ásia Europa 

Obesidade abdominal 46,4% 37,2% NE 43,5% NE 
Glicemia em jejum 9,0% 12,8% NE 16,9% NE 
TGL elevados 37,9% 7,1% NE 26,3% NE 
HDL-c baixo 39,0% 44,9% NE 29,9% NE 
PA elevada 24,0% 37,0% NE 35,0% NE 

Fonte: A autora (2021).  
Nota: NE: não encontrado.  

Os resultados mostraram que a prevalência geral de Síndrome Metabólica de 

acordo com o continente nos docentes da Educação Básica foi em 1º lugar o 

continente Africano com 36,7% dos docentes, 2º lugar o continente Asiático e 3º 

lugar o continente das Américas (Figura 5). 

Figura 5 - Distribuição de Síndrome Metabólica em docentes da Educação Básica conforme 

continente 

 

Fonte: A autora (2021).  
Nota: Imagem adaptada de Educolorir. 
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3.4 FATORES ASSOCIADOS À SÍNDROME METABÓLICA EM DOCENTES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Entre os 13 estudos elegíveis analisados nesta pesquisa, 04 estudos não 

realizaram qualquer análise de fatores associados à Síndrome Metabólica, diante 

disso, a Tabela 7 apresenta 09 estudos que realizaram algum tipo de análise para 

verificar a associação entre determinados fatores com a Síndrome Metabólica em 

docentes da Educação Básica. 

As características sociodemográficas que se mostraram associadas com a 

Síndrome Metabólica nos docentes da Educação Básica foram a idade acima de 40 

anos, docentes tanto do sexo masculino quanto feminino, a etnia e o histórico 

familiar de diabetes mellitus e de hipertensão arterial. 

Na ocupação dos docentes verificou-se que o tempo sentado e/ou parado em 

pé ≥4horas e experiência profissional maior que 20 anos na docência foram 

associados com a Síndrome Metabólica. 

Os docentes que apresentaram características como sobrepeso 

(IMC>25kg/m²), baixo nível de atividade física de moderada a intensa ou que não 

realizam pelo menos 10.000 passos por dia, baixa aptidão cardiorrespiratória, 

ingestão diária de refrigerante e curta duração do sono, foram associados com a 

Síndrome Metabólica. 
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Tabela 7 - Fatores associados a Síndrome Metabólica em docentes da Educação Básica (p<0,05) 

 
Autores/Ano 

FATORES ASSOCIADOS 

Sociodemográficos Econômicos Ocupacionais 
Estado 

Nutricional 
Outros 

Oliveira et al. 
(2019) 

-Idade 
acima de 45 anos 

NR NA 
Sobrepeso 

(IMC>25kg/m²) 
Baixo nível de atividade física (<10.000 passos por 

dia) 

Rachmah e 
Ultari (2019) 

-Idade acima de 40 anos NA 

Tempo sentado 
e/ou parado em 

pé 
 

Sobrepeso 
(IMC>25kg/m²) 

 
 

Baixo nível de atividade física de moderada a intensa 

Hasan et al. 
(2019) 

NR NR 
Tempo sentado 

≥4horas 
Sobrepeso 

(IMC>25kg/m²) 
NA 

Akintunde et al. 
(2017) 

Sexo (>feminino) 
 

NA NA NA NA 

Lee, Mairi e 
Moy (2017) 

Sexo (>masculino) 
Idade acima de 50 anos 

Etnia Indígena 
NA NA NA  Curta duração do sono 

Narayanappa, 
Manjunath e 

Kulkarni (2016) 

Idade acima de 50 anos 
História de Diabetes 

Mellitus materna 
Hipertensão paterna 

NA 
Experiência 
>20 anos 

na docência 

Sobrepeso 
(IMC>25kg/m²) 

 
 

Baixo nível de atividade física de moderada a intensa 

Bajaber; 
Abdelkarem; El 

Mommten 
(2016) 

Idade acima de 49 anos NA NA NA Ingestão diária de refrigerante 

Lewis et al. 
(2015) 

NA NA NA NA 
Baixa aptidão cardiovascular (VO2max 

<39,0mL/kg/min) 
Díaz-Cisneros 
et al. (2010) 

Sexo masculino 
Idade acima de 40 anos 

NA NA NA Baixo nível de atividade física 
 

Fonte: A Autora (2021).  
Nota: NR: não relacionado; NA: não avaliado.  
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4 DISCUSSÃO 

Os achados desta pesquisa de acordo com os estudos encontrados no 

período (2010 a 2020) mostraram que os docentes que atuam na Educação Básica 

apresentam alta prevalência de Síndrome Metabólica e que determinados fatores, 

principalmente aqueles docentes com a idade acima dos 40 anos, com experiência 

na profissão docente, e que possuem baixo nível de atividade física e muitas horas 

sentados e/ou parados em pé no trabalho foram os mais acometidos pela síndrome. 

Destaca-se que, apesar da pesquisa ter sido realizada em bases de dados 

nacionais e internacionais, há uma escassez de estudos nesta área, pois foram 

encontradas apenas 13 pesquisas. Diante disso, acredita-se que o presente estudo 

é a primeira revisão sistemática com o objetivo de sistematizar as evidências 

disponíveis na literatura sobre a prevalência de Síndrome Metabólica e fatores 

associados em docentes da Educação Básica. 

A maioria dos estudos foram realizados nos últimos 5 anos que precederam 

este estudo (Tabela 1). As mudanças que ocorreram nos últimos 10 anos nas 

atividades ocupacionais dos docentes podem estar relacionadas ao aumento de 

pesquisas que abordaram a Síndrome Metabólica, pois verifica-se que o docente 

extrapolou suas horas de trabalho em sala de aula, ampliando sua jornada de 

trabalho além do ambiente escolar, dedicando-se a atualização e preparação 

constantes para atender as demandas de trabalho de modo satisfatório, o que afetou 

seu comportamento e estilo de vida e acabou desenvolvendo a Síndrome 

Metabólica. 

Os delineamentos transversais foram os mais frequentes nas pesquisas 

(Tabela 1). A razão disto pode estar relacionada ao baixo custo e a agilidade de se 

realizar este tipo de pesquisa quando comparado a outros delineamentos, fatores 

importantes que podem ter sido considerados pelos autores, principalmente, aqueles 

estudos com amostras grandes. 

A maioria dos docentes avaliados nos estudos eram do sexo feminino (Tabela 

1). Isto pode ser explicado, provavelmente, devido ao predomínio das mulheres na 

docência da Educação Básica. De acordo com o Censo Escolar Brasileiro (BRASIL, 

2020) contabilizou-se 2,2 milhões de docentes e 161.183 diretores atuando nas 

179,5 mil escolas de Educação Básica do Brasil. As mulheres são 81% dos docentes 

escolares, contudo, a presença das mulheres diminui à medida em que avança o 
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nível das etapas de ensino. Na Educação Infantil as mulheres correspondem a 96% 

dos docentes, no Ensino Fundamental I e II, elas representam, respectivamente, 

88% e 67% dos docentes e no Ensino Médio o percentual diminui para 58%. Além 

disso, 80,6% dos gestores escolares são do sexo feminino. 

Com relação aos estudos realizados, a maioria se concentrou em países do 

continente Africano e Asiático (Tabela 1 e 5). Interessantemente, apenas 1 estudo foi 

realizado no Brasil. Acredita-se que esse cenário pode estar relacionado ao 

desenvolvimento de pesquisas que revelam a necessidade de considerar dados 

laboratoriais para uma análise mais precisa da condição de uma população 

específica, o que pode ser um grande desafio, especialmente, no âmbito nacional. 

Os critérios para a identificação da Síndrome Metabólica variaram entre os 

estudos, contudo, os mais utilizados foram o NCEP - ATP III, IDF e da G. de 

Harmonização (Tabela 3). Segundo Díaz-Cisneros et al. (2010) não há um critério 

único para o diagnóstico da Síndrome Metabólica pois quanto a determinação de 

Síndrome Metabólica, por anos especialistas propuseram critérios diagnósticos que 

são usados na prática clínica para identificar componentes da Síndrome Metabólica, 

sendo assim, existem várias maneiras de diagnosticar a Síndrome Metabólica, 

refletindo a falta de consenso mundial. A I-DBSM (2005) aponta que o estudo da 

Síndrome Metabólica tem sido dificultado pela ausência de consenso na definição e 

nos pontos de corte dos seus componentes, com repercussões na prática clínica e 

nas políticas públicas.  

Na análise de distribuição entre os componentes da Síndrome Metabólica nos 

docentes da Educação Básica, os mais frequentes foram a obesidade abdominal, o 

HDL-c e a pressão arterial elevada. Estes resultados corroboram com outras 

pesquisas que foram realizados com docentes (OLIVEIRA et al., 2019; RACHMAH; 

ULTARI, 2019; AKINTUNDE et al., 2017; NARAYANAPPA; MANJUNATH; 

KULKARNI, 2016; BAJABER; ABDELKAREM; EL MOMMTEN, 2016). 

A prevalência geral de Síndrome Metabólica nos docentes da Educação 

Básica foi de 28,8%, sendo que os docentes do sexo feminino apresentaram 

maiores valores (Tabela 2). Estes resultados são semelhantes a estudos nacionais e 

internacionais. Por exemplo, em um estudo brasileiro realizado por Mota Junior et al. 

(2020) a prevalência de Síndrome Metabólica nos docentes da Educação Básica da 

rede privada de Viçosa - Minas Gerais, Região Sudeste do Brasil, foi de 28,7%. 

Oliveira et al. (2020), em um estudo de base populacional, com dados da Pesquisa 
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Nacional de Saúde (PNS) de 2013, incluindo os referentes aos exames laboratoriais 

coletados entre 2014 e 2015, estimou que a prevalência de Síndrome Metabólica foi 

de 38,4% na população adulta brasileira, com ocorrência maior em mulheres 

(41,8%). Em uma revisão sistemática realizada com adultos brasileiros, os achados 

mostraram que 29,6% da população apresentava a Síndrome Metabólica (VIDIGAL 

et al., 2013). 

Quando comparado os valores da Síndrome Metabólica desta pesquisa com 

algumas profissões, ocorre a divergência de resultados. Em um estudo com militares 

da marinha do Brasil a taxa de SM foi 17,6%, valores abaixo deste estudo (COSTA 

et al., 2011).  Outro estudo com trabalhadores de enfermagem de um hospital 

universitário do Paraná, Brasil, a prevalência foi de 38,1%, valores acima desta 

pesquisa (RIBEIRO et al., 2015). Moreno, Martino e Costa (2015) identificaram 

prevalência de SM de 26,8% em trabalhadores metalúrgicos de diferentes turnos de 

trabalho de uma empresa de autopeças do setor metalúrgico da cidade de Sorocaba 

- São Paulo, Região Sudeste do Brasil. Cavagioni et al. (2008) apontou prevalência 

de Síndrome Metabólica de 24% em motoristas profissionais de transporte de carga 

da rodovia BR 116 no trecho Régis Bittencourt, Brasil. 

Estas divergências podem estar relacionadas às características das 

ocupações. Cada profissão possui características específicas do ambiente laboral, 

que podem ou não contribuir para o desenvolvimento de fatores de risco 

cardiovascular e, consequentemente, a Síndrome Metabólica. Além disso, estes 

dados reforçam a importância de que populações específicas de trabalhadores 

sejam avaliados para a detecção de fatores associados a Síndrome Metabólica a fim 

de reduzir os agravos à saúde. 

A presente pesquisa identificou nos estudos que, dentre os fatores 

sociodemográficos que se relacionaram com a Síndrome Metabólica, os principais 

foram a idade acima de 40 anos, sexo masculino, mas com maior frequência no 

sexo feminino, a etnia e a história de diabetes mellitus materna e de hipertensão 

paterna (Tabela 7). Em relação a idade, os resultados encontrados são similares aos 

de outros estudos que apontam que em idades mais avançadas é mais frequente a 

presença da Síndrome Metabólica, bem como a instalação de um número maior dos 

componentes da SM (FARIAS et al., 2013; BORTOLETTO et al., 2014). 

Conforme o aumento da idade, especialmente acima dos 30 anos, a gordura 

corporal aumenta devido a diminuição na força de combustão de energia até 10% a 
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cada 10 anos, causando menor gasto energético e maior armazenamento de 

gordura no corpo. O aumento da idade também causa a diminuição da massa 

muscular enquanto o tecido adiposo aumenta, ambos causando acúmulo de ácido 

graxo livre no corpo, aumentando o risco de SM (OLIVEIRA et al., 2019). 

Por sua vez, indivíduos com idade acima dos 45 anos apresentam duas vezes 

mais chances de desenvolver a Síndrome Metabólica, contudo, devido a idade ser 

um fator de risco não modificável, acredita-se que estratégias devem ser traçadas na 

perspectiva de intervir nos fatores de risco modificáveis, reduzindo as possibilidades 

de eventos metabólicos (MOTA JUNIOR et al., 2020). Além disso, com a progressão 

da idade aumenta os distúrbios hormonais que resultam em ganho de peso e a 

consequência de comprometimento lipídico, fatores relacionados também com a 

Síndrome Metabólica (NARAYANAPPA; MANJUNATH; KULKARNI, 2016). 

No sexo feminino ocorre o maior acometimento pela Síndrome Metabólica, é 

possível que as modificações hormonais que ocorrem nas mulheres e o avanço da 

idade favorecem o desenvolvimento da Síndrome Metabólica (FARIAS et al., 2013). 

Em relação ao fator etnia, observou-se em um dos estudos que a Síndrome 

Metabólica foi mais frequente em docentes índios, do sexo masculino, comparada 

com Malaios, pois tinham maior tendência a desenvolver obesidade central, 

hipertensão, dislipidemia, hiperinsulinemia e intolerância à glicose, componentes da 

Síndrome Metabólica (LEE; HAIRI; MOY, 2017). 

A história de diabetes mellitus materna e de hipertensão paterna associados a 

prevalência de Síndrome Metabólica pode ser explicado, possivelmente, devido a 

incidência destas doenças serem crescentes em nosso meio, resultantes da 

integração entre pré-disposição genética e fatores de risco ambientais e 

comportamentais, favorecendo o desenvolvimento da Síndrome Metabólica 

(NARAYANAPPA; MANJUNATH; KULKARNI, 2016; MCLELLAN et al., 2007).   

O tempo sentado e/ou parado em pé ≥4horas e a experiência profissional >20 

anos na docência foram os fatores ocupacionais que se associaram a presença da 

Síndrome Metabólica em docentes da Educação Básica. Em relação ao tempo em 

que os docentes ficam sentados e/ou parados em pé, destaca-se que ao gastar mais 

tempo sentado junto com uma alta ingestão de calorias pode causar sobrepeso e 

obesidade que se associa ao aumento de ácidos graxos livres no sangue 

(RACHMAH; ULTARI, 2019). Ainda, esse comportamento sedentário contribui para 

diminuir a percepção mental e a saúde física, além de reduzir a atividade da enzima 
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lipoproteína lipase (LPL) que é a principal enzima para regular o metabolismo da 

gordura, triglicerídeos (HASAN et al., 2019; GÓMEZ-CABELLO et al., 2012). 

Um estudo com docentes Iranianas, realizado por Bajaber, Abdelkarem e El 

Mommten (2016), observou que uma dieta pobre em carboidratos e rica em 

proteínas e gordura não foi significativamente relacionado ao risco de Síndrome 

Metabólica, no entanto, descobriu-se que uma pontuação de dieta pobre em 

carboidratos e rica em proteínas e gordura pode ser estatisticamente significativa 

com elevado nível de glicemia de jejum. 

Já o fator nutricional associado a presença de Síndrome Metabólica em 

docentes da Educação Básica foi o sobrepeso (IMC>25kg/m²). Entende-se que na 

condição de sobrepeso, excesso de gordura, a célula adipocitária manterá o 

equilíbrio de energia liberando Interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral-α (TNF-

α) e proteína-1 quimiotática de monócitos (MPC1). Tanto IL-6 quanto TNF-α poderão 

desencadear a formação de Proteína C Reativa (PCR) no fígado que, se produzida 

continuamente, pode piorar a condição inflamatória. Em síntese, a condição de 

sobrepeso e obesidade marcada por maior quantidade de massa gorda afeta, 

principalmente, a secreção de radicais livres, incluindo IL-6, TNF-α e MCP-1, o que 

piora a condição inflamatória e favorece o desenvolvimento da Síndrome Metabólica 

(RACHMAH; ULTARI, 2019). 

Outros fatores associados à Síndrome Metabólica em docentes da Educação 

Básica são: consumo diário de refrigerante, baixo nível de atividade física (<10.000 

passos por dia), baixo nível de atividade física de moderada a intensa, baixa aptidão 

cardiovascular (VO2máx <39,0mL/kg/min) e curta duração do sono. 

Houve associação significativa entre o consumo diário de refrigerante com o 

aumento dos componentes da Síndrome Metabólica. Identificou-se um aumento 

significativo (48%) na prevalência de SM em indivíduos que consomem refrigerantes 

de uma ou mais embalagens por dia, comparado com indivíduos que consomem 

menos de uma embalagem diariamente (NARAYANAPPA; MANJUNATH; 

KULKARNI, 2016). 

Em relação ao baixo nível de atividade física destaca-se que um menor 

número de passos diário entre docentes da Educação Básica foi observado por 

Oliveira et al. (2019). Entende-se que o nível de atividade física insuficiente leva à 

diminuição da sensibilidade à insulina do músculo esquelético, favorecendo o 

desenvolvimento da resistência à insulina e da Síndrome Metabólica (RACHMAH; 
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ULTARI, 2019). Entretanto, a atividade física regular reduz o risco cardiovascular de 

cada componente da Síndrome Metabólica atuando como prevenção primária. 

Nesse sentido, mudanças comportamentais, por meio de atividade física regular 

pode ser incentivada aos docentes para reduzir a ocorrência dos principais fatores 

de risco cardiovascular. 

Estes dados reforçam a necessidade de medidas de intervenção que 

estimulem a prática regular de atividade física e hábitos alimentares saudáveis a fim 

de reduzir a gordura corporal, uma vez que seu excesso favorece agravos a saúde. 

Outro fator importante associado a Síndrome Metabólica em docentes da 

Educação Básica foi a baixa aptidão cardiovascular, medida pelo padrão de 

consumo máximo de oxigênio (VO2max) estimado, foi significativamente menor 

entre docentes com Síndrome Metabólica (VO2max 33,58 mL/kg/min ±3,24) 

comparado com docentes sem Síndrome Metabólica (VO2max 38,67 mL/kg/min 

±1,17), ambos apresentaram VO2max <39,0 mL/kg/min, classificando-se em 

sedentários média capacidade física. 

Além disso, os docentes apresentam aptidão cardiovascular menor que outros 

trabalhadores norte-americanos com Síndrome Metabólica e sem Síndrome 

Metabólica, respectivamente, dentre eles, supervisores e proprietários de vendas 

(VO2max 32,71 mL/kg/min ±2,14 e VO2max 43,13 mL/kg/min ±1,30), representantes 

de vendas, commodities, exceto varejo (VO2max 34,09 mL/kg/min ±1,46 e VO2max 

40,86 mL/kg/min ±1,22) entre outros (LEWIS et al., 2015). 

Adicionalmente, Díaz-Cisneros et al. (2010) avaliou e comparou 40 

categorias, evidenciando para todas as ocupações com e sem Síndrome Metabólica, 

o VO2max 38,8 mL/kg/min (erro padrão 0,5) e VO2max 41,1 mL/kg/min (erro padrão 

0,2), respectivamente. 

Outro fator importante associado à Síndrome Metabólica em docentes da 

Educação Básica foi a curta duração do sono, o que pode aumentar a concentração 

de hormônio grelina que causa fome e pode levar a um maior consumo de energia. 

Além disso, a duração mais curta do sono também pode desencadear mudanças no 

metabolismo da glicose que pode causar resistência à insulina (RACHMAH, ULTARI, 

2019). 

Destaca-se que uma relação inversa entre o sono e a Síndrome Metabólica 

foi considerada significativamente associada no estudo de Lee, Hairi e Moy (2017) 

ao avaliar a prevalência de docentes do Ensino Médio, metabolicamente obesos não 
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obesos com síndrome metabólica (MONO) na Malásia. 

A redução do período de sono associa-se a uma redução da tolerância à 

glicose e aumento da concentração de cortisol no sangue. A restrição do sono, em 

longo prazo, menos de 6,5 horas por noite, pode reduzir a tolerância à glicose em 

até 40%, que pode levar ao desenvolvimento de resistência à insulina, ao ganho de 

peso e ao desenvolvimento de Síndrome Metabólica (WOLK, SOMERS, 2007). 

Além disso, a reduzida duração do sono está associada a alterações nos 

hormônios que controlam a fome, por exemplo, os níveis de leptina, hormônio 

produzido no tecido adiposo (ação na redução do apetite promotor de saciedade) 

não atingem os mesmos níveis séricos de controles saudáveis, enquanto os níveis 

de grelina, hormônio produzido no estômago (ação estimulante e orexigênica do 

apetite) aumentam. Estes efeitos são observados quando a duração do sono é 

inferior a 8 horas ao dia (BELTRÃO; PENA, 2013). 

Acredita-se que os docentes, integrantes da estrutura social moderna 

extremamente produtiva, sacrificam horas de sono e interferem em seu relógio 

biológico. Nas últimas décadas a média de 7,5 horas de sono ao dia diminuiu para 

próximo de 6 horas. Além disso, o cansaço gerado pela falta de repouso adequado 

desestimula a atividade física, reduz os níveis de leptina e aumenta os níveis de 

grelina promovendo, assim, um aumento na ingesta alimentar e uma redução do 

gasto energético basal (WOLK; SOMERS, 2007). 

Por fim, não obstante, os estudos incluídos nesta revisão evidenciam a 

associação significativa dos próprios componentes da SM que são HDL-c baixo (<40 

mg/dl em homens e <50 mg/dl em mulheres), glicose em jejum elevada (≥ 100 

mg/dl), triglicerídeos elevados (≥ 150 mg/dl); pressão arterial elevada (≥ 130/85 

mmHg) e obesidade central. Conforme Narayanappa, Manjunath e Kulkarni (2016) a 

possibilidade dessa relação é a resistência dos tecidos do corpo à resistência à 

insulina.  

 

 

 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em resumo, esta revisão sistemática de literatura mostrou que os docentes da 

Educação Básica apresentam alta prevalência de Síndrome Metabólica. Além disso, 

a idade, o sexo, o histórico familiar de doenças, o sobrepeso, o baixo nível de 

atividade física e a experiência no trabalho foram as características que mais se 

relacionaram com a Síndrome Metabólica nos docentes. 

O presente estudo, além de apresentar a magnitude do problema e fornecer 

um panorama internacional atual da Síndrome Metabólica em docentes da 

Educação Básica, oferece subsídios para o fortalecimento e desenvolvimento de 

políticas públicas de saúde no trabalho docente, voltadas para ações que 

considerem a influência dos diversos fatores relacionados ao ambiente laboral em 

que os docentes estão inseridos e não somente suas características individuais. 

Recomenda-se que políticas públicas em saúde sejam desenvolvidas para diminuir 

os impactos negativos na educação, no processo de ensino e aprendizagem, na 

saúde dos docentes e no desenvolvimento da sociedade. 

As limitações desta pesquisa são, primeiramente, a escassez de estudos 

sobre o tema, em segundo lugar a utilização de diferentes critérios diagnósticos da 

Síndrome Metabólica nos estudos, em terceiro lugar não se encontraram estudos 

realizados nos continentes Asiático e Oceania, por fim, os estudos incluídos nesta 

pesquisa foram realizados no período de até dez anos antes da Pandemia Covid-19. 

Diante disso, acredita-se que estas limitações podem subestimar a prevalência geral 

de Síndrome Metabólica em docentes da Educação Básica apontada nesta 

pesquisa. 

Dentre as lacunas a serem preenchidas sugere-se o desenvolvimento de 

futuros estudos com docentes de diferentes países, especialmente no Brasil, em 

diversas regiões, possibilitando um panorama mais abrangente acerca da 

prevalência de Síndrome Metabólica e fatores associados em docentes da 

Educação Básica. Por fim, os achados desta pesquisa revelam a necessidade de 

considerar dados laboratoriais para uma análise mais precisa dessa condição, o que 

em âmbito nacional pode ser um desafio. 
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ANEXO A – PRISMA 2020 CHECKLIST 

Seção e Tópico  
item 

# 
Item da lista de verificação  

Localização 

onde o item 

é relatado 

título   

título  1 Identifique o relatório como uma revisão sistemática.  

abstrair   

abstrair 2 Veja a lista de verificação PRISMA 2020 para Resumos.  

Introdução   

Lógica  3 Descreva a lógica da revisão no contexto do conhecimento existente.  

Objectivos  4 Forneça uma declaração explícita dos endereços de revisão objetivos ou perguntas.  

Métodos   

Critérios de 

elegibilidade  
5 Especifique os critérios de inclusão e exclusão para a revisão e como os estudos foram agrupados para as sínteses.  

Fontes de 

informação  
6 Especifique todos os bancos de dados, registros, sites, organizações, listas de referência e outras fontes pesquisadas ou consultadas para identificar 

estudos. Especifique a data em que cada fonte foi pesquisada ou consultada pela última vez. 
 

Estratégia de 

pesquisa 
7 Apresente as estratégias completas de pesquisa para todas as bases de dados, registros e sites, incluindo quaisquer filtros e limites utilizados.  

Processo seletivo 8 Especifique os métodos utilizados para decidir se um estudo atendeu aos critérios de inclusão da revisão, incluindo quantos revisores examinaram 

cada registro e cada relatório recuperado, se funcionavam de forma independente e, se aplicável, detalhes das ferramentas de automação utilizadas no 

processo. 

 

Processo de coleta 

de dados  
9 Especifique os métodos utilizados para coletar dados de relatórios, incluindo quantos revisores coletaram dados de cada relatório, se trabalharam de 

forma independente, quaisquer processos de obtenção ou confirmação de dados dos pesquisadores do estudo e, se aplicável, detalhes das ferramentas 

de automação utilizadas no processo. 

 

Itens de dados  10a Liste e defina todos os resultados para os quais os dados foram procurados. Especifique se todos os resultados compatíveis com cada domínio de 

desfecho em cada estudo foram procurados (por exemplo, para todas as medidas, pontos de tempo, análises) e, se não, os métodos utilizados para 

decidir quais resultados coletar. 

 

10b Liste e defina todas as outras variáveis para as quais os dados foram procurados (por exemplo, características de participantes e intervenções, fontes 

de financiamento). Descreva quaisquer suposições feitas sobre qualquer informação desaparecida ou não. 
 

Estudo risco de 

avaliação de viés 
11 Especifique os métodos utilizados para avaliar o risco de viés nos estudos incluídos, incluindo detalhes das ferramentas utilizadas, quantos revisores 

avaliaram cada estudo e se trabalharam de forma independente e, se aplicável, detalhes das ferramentas de automação utilizadas no processo. 
 

Medidas de efeito  12 Especifique para cada resultado a medida de efeito (por exemplo, razão de risco, diferença média) utilizada na síntese ou apresentação de resultados.  

Métodos de 

síntese 
13a Descrever os processos utilizados para decidir quais estudos foram elegíveis para cada síntese (por exemplo, tabular as características de intervenção 

do estudo e comparar com os grupos planejados para cada síntese (item #5)). 
 

13b Descreva quaisquer métodos necessários para preparar os dados para apresentação ou síntese, como o manuseio de estatísticas sumárias ausentes ou  



57 

Seção e Tópico  
item 

# 
Item da lista de verificação  

Localização 

onde o item 

é relatado 

conversões de dados. 

13c Descreva quaisquer métodos utilizados para tabular ou exibir visualmente resultados de estudos e sínteses individuais.  

13d Descreva quaisquer métodos usados para sintetizar resultados e fornecer uma justificativa para as escolhas(s). Se for realizada a meta-análise, 

descreva o(s) modelo(s), método(s) para identificar a presença e extensão da heterogeneidade estatística e o pacote de software(s) utilizado. 
 

13e Descreva quaisquer métodos utilizados para explorar possíveis causas de heterogeneidade entre os resultados do estudo (por exemplo, análise de 

subgrupos, meta-regressão). 
 

13f Descreva quaisquer análises de sensibilidade realizadas para avaliar a robustez dos resultados sintetizados.  

Avaliação de viés 

de relatório 
14 Descreva quaisquer métodos utilizados para avaliar o risco de viés devido à falta de resultados em uma síntese (decorrentes de vieses de relato).  

Avaliação de 

certeza 
15 Descreva quaisquer métodos utilizados para avaliar a certeza (ou confiança) no corpo de evidências para um resultado.  

Resultados   

Seleção de 

estudos  
16a Descrever os resultados do processo de busca e seleção, desde o número de registros identificados na busca até o número de estudos incluídos na 

revisão, idealmente utilizando um diagrama defluxo. 
 

16b Cite estudos que possam parecer atender aos critérios de inclusão, mas que foram excluídos, e explicar por que foram excluídos.  

Características do 

estudo  
17 Cite cada estudo incluído e apresente suas características.  

Risco de viés em 

estudos  
18 Atuais avaliações de risco de viés para cada estudo incluído.  

Resultados de 

estudos 

individuais  

19 Para todos os desfechos, presentes, para cada estudo: (a) estatísticas sumárias para cada grupo (se for o caso) e (b) uma estimativa de efeito e sua 

precisão (por exemplo, confiança/intervalo crível), idealmente utilizando tabelas ou parcelas estruturadas. 
 

Resultados de 

sínteses 
20a Para cada síntese, resumir brevemente as características e o risco de viés entre os estudos contribuintes.  

20b Resultados apresentados de todas as sínteses estatísticas realizadas. Se foi feita a meta-análise, apresentar para cada uma a estimativa sumária e sua 

precisão (por exemplo, confiança/intervalo crível) e medidas de heterogeneidade estatística. Se comparar grupos, descreva a direção do efeito. 
 

20c Resultados apresentados de todas as investigações de possíveis causas de heterogeneidade entre os resultados do estudo.  

20d Resultados apresentados de todas as análises de sensibilidade realizadas para avaliar a robustez dos resultados sintetizados.  

Relatar vieses 21 Apresentar avaliações de risco de viés devido aos resultados perdidos (decorrentes de vieses de notificação) para cada síntese avaliada.  

Certeza das 

evidências  
22 Apresentar avaliações de certeza (ou confiança) no corpo de evidências para cada desfecho avaliado.  

discussão   
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Seção e Tópico  
item 

# 
Item da lista de verificação  

Localização 

onde o item 

é relatado 

discussão  23a Fornecer uma interpretação geral dos resultados no contexto de outras evidências.  

23b Discutir quaisquer limitações das evidências incluídas na revisão.  

23c Discuta quaisquer limitações dos processos de revisão utilizados.  

23d Discutir implicações dos resultados para prática, política e pesquisas futuras.  

OUTRAS INFORMAÇÕES  

Registro e 

protocolo 
24a Fornecer informações cadastrais para a revisão, incluindo nome do registro e número de inscrição, ou afirmar que a revisão não foi registrada.  

24b Indique onde o protocolo de revisão possa ser acessado ou indique que um protocolo não foi preparado.  

24c Descreva e explique quaisquer alterações às informações fornecidas no registro ou no protocolo.  

apoio 25 Descreva fontes de apoio financeiro ou não financeiro para a revisão e o papel dos financiadores ou patrocinadores na revisão.  

Interesses 

concorrentes 
26 Declare quaisquer interesses concorrentes de autores de revisão.  

Disponibilidade 

de dados, códigos 

e outros materiais 

27 Informe quais dos seguintes estão disponíveis publicamente e onde eles podem ser encontrados: formulários de coleta de dados de modelo; dados 

extraídos de estudos incluídos; dados utilizados para todas as análises; código analítico; quaisquer outros materiais usados na revisão. 
 

 
De: Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. O comunicado do PRISMA 2020: uma diretriz atualizada para a notificação de revisões sistemáticas. BMJ 2021; 372:n71. doi:  
10.1136/bmj.n71 

Para mais informações, visite: http://www.prisma-statement.org/ 

http://www.prisma-statement.org/
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ANEXO B – DIAGRAMA PRISMA 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Consider, if feasible to do so, reporting the number of records identified from each database or register searched 
(rather than the total number across all databases/registers). 
**If automation tools were used, indicate how many records were excluded by a human and how many were 
excluded by automation tools. 
 
 
 
 
 
From:  Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 
statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71 
 

For more information, visit: http://www.prisma-statement.org/ 
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