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Resumo : 

O uso das medidas do perímetro da cintura (PC) e diâmetro abdominal sagital (DAS) têm sido 
proposto para estimar a adiposidade abdominal por mostrarem-se mais fortemente 
relacionados com gordura visceral e componentes da síndrome metabólica (SM) do que 
outras medidas antropométricas. Contudo, se desconhece a correspondência destas 
elucidações, encontradas em adultos de meia idade, para os anciãos, além de não haver 
consenso quanto ao melhor local anatômico para aferição destas medidas tanto nos adultos 
quanto em idosos. Assim investigou-se em diferentes pontos anatômicos o PC e DAS, bem 
como a relação dos mesmos com marcadores de risco da síndrome metabólica em mulheres 
com idade ≅ 60 anos, adstritas no Programa Saúde da Família, do município de Viçosa-MG. 
Compuseram a amostra 113 idosas, as quais foram submetidas à avaliação antropométrica, 
bioquímica e hemodinâmica. Verificou-se que 47,8% e 35,4% encontravam-se, eutróficas e 
com excesso de peso, respectivamente. Entre as medidas nos diferentes pontos anatômicos, 
para o PC houve diferença estatisticamente significante (p<0,001) de algumas entre si, sendo 
que para o DAS as variações entre as aferições, não apresentaram significância estatística em 
nenhum dos casos. O PC no nível umbilical e o DAS no ponto médio entre as cristas ilíacas 
apresentaram as maiores áreas sob a curva ROC (p<0,05) na identificação da SM (0,694 ± 
0,079 e 0,747 ± 0,076, respectivamente). Esses resultados sugerem que para avaliação de 
idosas com características similares a amostra em estudo, sejam adotados o nível umbilical 
(PC) e o ponto médio entre as cristas ilíacas (DAS) para aferição antropométrica do perímetro 
da cintura e do diâmetro abdominal sagital, respectivamente.  
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