
 

 

 

 
Resumo

OBJETIVO: Calcular um escore de síndrome metabólica (SM) em crianças e definir um ponto de corte para a predição de risco de

SM nesse grupo. MÉTODOS: Estudo com amostra aleatória de 348 crianças de oito e nove anos do município de Viçosa. Análise

fatorial por componentes principais foi usada para verificar, entre vários fatores de risco, aqueles com maiores graus de

intercorrelação: perímetro da cintura (PC), modelo homeostático de resistência à insulina (HOMA), lipoproteína de alta densidade

(HDL), triacilgliceróis (TAG) e pressão arterial média (PAM). Escores-z foram criados para cada um desses parâmetros e o

somatório desses constituiu o escore de SM. A curva receiver operating characteristic (ROC) foi usada para identificar o ponto de

corte do escore, considerando-se como padrão-ouro a presença ou ausência de SM, segundo critérios modificados para a idade.

RESULTADOS: A prevalência de SM na amostra foi de 8,9% adotando-se critérios específicos para a idade e de 24% quando

considerado o ponto de corte do escore. Foi eleito o ponto de corte de 1,86, por ter elevadas sensibilidade (96,7%) e

especificidade (82,7%), AUC de 0,96, e, assim, acurácia em predizer a presença de síndrome metabólica em crianças nessa faixa

etária. CONCLUSÕES: Este inédito estudo brasileiro apresenta uma opção adequada para o estudo da SM em crianças, vista a

ausência de definição consensual para a SM na infância.
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