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RESUMO 

 

O perfil lipídico é definido pelas determinações laboratoriais dos triglicerídeos, do 
colesterol total (CT) e das frações do colesterol (HDL-C e LDL-C). Porém, as 
concentrações séricas do não-HDL-C e das apolipoproteínas A-I e B, assim como as 
razões CT/HDL-C, LDL-C/HDL-C e Apo B/Apo A-I, têm sido descritos como 
melhores preditores de doenças cardiovasculares. Os intervalos de referência são 
ferramentas frequentemente utilizadas no auxílio da avaliação do estado de saúde 
das pessoas. Hoje, estudos nacionais ainda utilizam intervalos de referência do perfil 
lipídico procedentes de outros países, desconsiderando diferenças entre as 
populações. Assim, este trabalho objetivou estabelecer intervalos de referência para 
lipídios, lipoproteínas e apolipoproteínas em adultos no estado do Rio Grande do 
Norte (RN). Após uma criteriosa seleção para compor o grupo de referência de 
indivíduos sadios, foram utilizadas 379 amostras de sangue coletadas por 
venopunção após jejum de 12 a 14 horas, sendo 96 de homens e 283 de mulheres, 
ambos com idade entre 18 a 59 anos.  Informações sobre o estilo de vida e os 
hábitos alimentares dos participantes foram obtidas através de um questionário e a 
avaliação da glicemia e das funções renal e hepática foi realizada por testes 
laboratoriais. Os resultados do perfil lipídico foram analisados em função do sexo, da 
idade e da mesorregião do RN, sempre adotando um nível de significância de 5% (p 
< 0,05). Os limites de referência inferior e superior foram identificados através do 
percentil 2,5 e do percentil 97,5, respectivamente, e intervalos de confiança de 90% 
foram calculados para cada um desses limites. Dentre os determinantes do perfil 
lipídico estudados, poucos apresentaram diferença significativa quanto ao sexo mas, 
quanto à idade, os grupos de menor e maior faixa etária foram os que mais 
diferiram. Quando avaliados por região, os valores médios da mesorregião Oeste 
foram os mais diferentes significativamente. Poucos trabalhos foram úteis para 
comparar os intervalos de referência determinados neste estudo. Assim, se faz 
necessária a realização de estudos semelhantes a este em outras regiões do país e 
do mundo, visto a grande importância clínica dos intervalos de referência. 

 

 

Palavras-chave: Lipídios - intervalo de referência; Lipoproteínas - intervalo de 
referência; Apolipoproteínas - intervalo de referência. 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

The lipid profile is a group of lab tests that include triglycerides, total cholesterol (TC), 
high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and low-density lipoprotein cholesterol 
(LDL-C). However, serum non-HDL-C, Apo A-I and Apo B levels, as well as the lipids 
ratios (TC/HDL-C, LDL-C/HDL-C and Apo B/Apo A-I), have been described as better 
predictors of cardiovascular diseases. Reference intervals are tools often used to 
help the evaluation of the people’s health state. These days, Brazilian studies still 
use the reference intervals of lipids and lipoproteins from other countries, ignoring 
differences between the populations. Therefore, this study aimed to establish 
reference intervals for lipids, lipoproteins and apolipoproteins in adults of Rio Grande 
do Norte/Brazil. Healthy individuals (96 men and 283 women) between 18 and 59 
years old formed the reference sample group. The samples were collected after 
fasting 12 to 14 hours. Information on lifestyle and dietary habits of the participants 
were obtained through questionnaire. The serum glucose level and renal and liver 
activity were evaluated by laboratory testing. The results of lipid profile were 
analyzed according to sex, age and mesoregion of Rio Grande do Norte, with 
significance level of 5% (p < 0,05). The lower and upper reference limits were 
identified by the 2.5 percentile and 97.5 percentile, respectively, and assurance 
intervals of 90% was calculated for each of these limits. Among the determinants of 
lipid profile analyzed, only a few significant differences were observed according to 
sex, but in terms of age, the groups of smaller and older ages were most likely 
different. When evaluated by region, the means of West region shown the most 
significant variations. Not many studies were useful to compare the reference 
intervals determined in this study. Thus, it becomes necessary to carry out similar 
studies in other regions of Brazil and of the world given the clinical importance of 
reference intervals. 
 

 
Keywords: Lipids - reference interval; Lipoproteins - reference interval; 
Apolipoproteins - reference interval. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1. Perfil lipídico 

 

 1.1.1. Considerações iniciais 

 

Os lipídios formam um grupo heterogêneo de compostos que possuem a 

propriedade de ser relativamente insolúveis em água e solúveis em solventes 

apolares. Eles são formados basicamente por átomos de carbono, hidrogênio e 

oxigênio, podendo conter também nitrogênio e fósforo em sua estrutura. Dos pontos 

de vista fisiológico e clínico, os lipídios biologicamente mais relevantes são os ácidos 

graxos (AG), os triglicerídeos (TG), os fosfolipídios (FL) e o colesterol (FAHY et al., 

2005; SCHMALZ; KERRIGAN, 2003). 

Os ácidos graxos são constituídos por cadeias hidrocarbônicas não 

ramificadas contendo um grupo carboxila em umas das extremidades e um grupo 

metila na outra. Estão presentes na estrutura molecular de alguns outros lipídios e 

podem ser classificados de três maneiras: quanto ao comprimento da sua cadeia (de 

cadeia curta, média ou longa), quanto ao grau de saturação da sua cadeia 

(saturado, monoinsaturado ou poli-insaturado) ou quanto à sua necessidade na dieta 

(essenciais ou não essenciais) (GARCIA, et al., 2006; SALES; PELUZIO; COSTA, 

2003). 

Os triglicerídeos, também denominados triglicérides ou triacilgliceróis, são 

formados por uma molécula de glicerol esterificada com três moléculas de ácidos 

graxos. Podem ser de origem exógena, quando obtido pela dieta e absorvido no 

trato gastrointestinal, ou de origem endógena, quando sintetizado pelo fígado. Eles 

tendem a se acumular nos tecidos subcutâneos, principalmente abdominais, 

tornando-se a forma de armazenamento energético mais importante (SCHMALZ; 

KERRIGAN, 2003; SILVA, 2005). 

Os fosfolipídios, ou glicerofosfolpídeos, são substâncias anfipáticas 

complexas, formados por uma molécula de glicerol, dois ácidos graxos e um grupo 

fosfato, o qual se liga a outra molécula de álcool. Desempenham, dentre outras, a 

função primordial de formar a estrutura básica das membranas celulares (bicamada 

lipídica) (SALES; PELUZIO; COSTA, 2003; SCHMALZ; KERRIGAN, 2003). 
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O colesterol pode se apresentar sob a forma esterificada (ésteres de 

colesterol) ou não-esterificada (colesterol livre). Possui importante papel na 

regulação do metabolismo, no crescimento e na reprodução dos seres vivos, pois 

atua como precursor dos hormônios esteróides, dos ácidos biliares e da vitamina D, 

além de ser constituinte das membranas celulares, atuando na fluidez destas e na 

ativação de enzimas ali situadas. Assim como os triglicerídeos, ele pode ser obtido 

através dos alimentos, exceto em vegetais, ou sintetizado pelo fígado (SILVA, 2005; 

TABAS, 2002[a]). 

A insolubilidade dos lipídios em meio aquoso aumenta a complexidade de seu 

metabolismo, criando a necessidade de um sistema carregador plasmático. As 

partículas envolvidas no transporte dos lipídios no plasma são denominadas 

lipoproteínas. Elas são formadas por uma superfície hidrofílica, constituída por 

fosfolipídios, colesterol livre (CL) e proteínas (apolipoproteínas), e por um núcleo 

hidrofóbico que contém triglicerídeos e ésteres de colesterol (CE) (Figura1) 

(GINSBERG, 2002; RIBEIRO; SHINTAKU, 2004; SEGREST et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Constituição das lipoproteínas 
Legenda: TG = triglicerídeos; CE = ésteres de colesterol 
Fonte: http://www.peprotech.co.kr/fa_sub/img/Untitled.jpg (Traduzido) 



  16  

  

As lipoproteínas se diferenciam pelo tamanho, pela densidade e pela 

composição (Tabela 1), sendo, desta forma, divididas nas seguintes classes: 

Quilomícrons (Qm); Lipoproteínas de muito baixa densidade [very low density 

lipoproteins (VLDL)]; Lipoproteínas de densidade intermediária [intermediate-density 

lipoprotein (IDL)]; Lipoproteínas de baixa densidade [low density lipoproteins (LDL)]; 

e Lipoproteínas de alta densidade [high density lipoproteins (HDL)]. Uma outra 

classe de lipoproteína de interesse clínico, mais recentemente descoberta, é a 

Lipoproteína(a) [Lp(a)] (FORTI; DIAMENT, 2006; GOMES; CARMO, 2006). 

Na tabela 1, é possível observar que existe uma relação direta entre a 

densidade das lipoproteínas e a quantidade de proteínas que as compõem (SILVA, 

2005). 

 

 

Tabela 1 - Principais classes e características das lipoproteínas 

COMPOSIÇÃO (%) 
LP 

DENSIDADE 
(g/dL) 

DIÂMETRO 
(Â) CE CL TG FL PR 

APOLIPOPROTEÍNAS 

Qm < 0,95 8000 – 5000 5 2 84 7 2 B-48; E; C; A-I; A-II; A-IV 

VLDL < 1,006 300 – 800 12 7 55 18 8 B-100; E; C 

IDL 1,006 – 1,019 250 – 350 23 8 32 21 16 B-100; E; C 

LDL 1,019 – 1,063 180 - 280 38 10 9 22 21 B-100 

HDL 1,063 – 1,210 50 - 120 14 5 4 28 50 A-I; A-II 

LP = lipoproteína                                CL = colesterol livre                               FL = fosfolipídios 

CE = ésteres de colesterol               TG = triglicerídeos                                 PR = proteínas 

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2001 

 

 

O fígado tem papel central na regulação da síntese, degradação e 

armazenamento dos lipídios e lipoproteínas. As velocidades da síntese e do 

catabolismo dessas partículas são reguladas, principalmente, pelas apolipoproteínas 

(Apo) presentes em suas superfícies. Essas proteínas, com características 

anfipáticas, recebem nomenclatura alfa-numérica e cada uma delas desempenha 

funções distintas e específicas no metabolismo lipoproteico, como por exemplo: 

transporte dos lipídios no meio plasmático aquoso; ligação aos receptores 

específicos de membrana, direcionando corretamente os lipídios para os órgãos-alvo 

e tecidos do organismo (Apo E e Apo B-100); e ativação (Apo C-II e Apo A-I) ou 
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inibição (Apo C-III) de enzimas envolvidas no metabolismo lipídico. Já foram 

identificadas apolipoproteínas dos grupos A, B, C, D, E, J e (a), mas elas diferem em 

percentual e tipo entre as classes de lipoproteínas (Tabela 1) (FORTI; DIAMENT, 

2007; LIMA; CARVALHO; SOUSA, 2007; MAHLEY et al., 1984; RIBEIRO; 

SHINTAKU, 2004).  

Os Quilomícrons são sintetizados nas células da mucosa intestinal, têm um 

núcleo central composto de grande quantidade de triglicerídeos (80 a 95%) e uma 

pequena quantidade de ésteres de colesterol derivados da gordura ingerida com os 

alimentos. Sua principal proteína estrutural é a Apo B-48. As VLDL são produzidas 

no fígado e, assim como os Quilomícrons, caracterizam-se pelo seu alto conteúdo 

de triglicerídeos (HEEREN; BEISIEGEL; GREWAL, 2006; SALES; PELUZIO; 

COSTA, 2003). 

A LDL, por sua vez, tem uma alta proporção de ésteres de colesterol no 

núcleo central, transportando cerca de 70% de todo colesterol plasmático. Em sua 

superfície apresenta principalmente a Apo B-100. Alguns autores relatam que os 

indivíduos podem ser categorizados fenotipicamente de acordo com a 

predominância de LDL grandes e menos densas (fenótipo A) ou pequenas e mais 

densas (fenótipo B) (ANDRADE; HUTZ, 2002; NAUCK; WARNICK; RIFAI, 2002; 

ROHEIM; ASZTALOS, 1995). 

A fração lipoproteica conhecida como HDL é, na verdade, um grupo de 

partículas heterogêneas que variam de tamanho, densidade e composição química. 

Essa variação ocorre devido à inexistência de um equilíbrio entre a síntese e o 

catabolismo destas partículas, além de um remodelamento intravascular contínuo 

pela ação de enzimas e de proteínas de transporte. No geral, elas são constituídas 

por cerca de 50% de apolipoproteínas, sendo a Apo A-I a principal delas. A função 

mais conhecida da HDL é a de remoção do excesso de colesterol presente nas 

células periféricas e a condução desse colesterol até o fígado ou órgãos 

esteroidogênicos. Contudo, outras ações importantes da HDL (anti-inflamatória, 

antioxidativa, antiagregante, anticoagulante e pró-fibrinolítica) têm sido descritas em 

diversos modelos experimentais e estudos epidemiológicos (INEU et al., 2006; 

FORTI; DIAMENT, 2006; LIMA; COUTO, 2006; RADER et al., 1991; SCHAEFER et 

al., 1982). 

A Lp(a) é encontrada apenas em humanos e sua estrutura e composição 

lipídica é muito semelhante à LDL. Porém, essa lipoproteína apresenta uma proteína 
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única, denominada Apo(a), que está ligada à apo B-100 por pontes dissulfeto. 

Embora a síntese e o metabolismo da Lp(a) não sejam ainda completamente 

esclarecidos, sabe-se que são independentes das demais lipoproteínas e que suas 

concentrações plasmáticas são determinadas por fatores genéticos, sendo pouco 

influenciadas pela dieta, atividade física e fatores hormonais (BERGLUND; 

RAMAKRISHNAN, 2004; GENEST et al., 2003; RIFAI et al., 2004; SCANU; 

EDELSTEIN, 1997).  

 

 1.1.2. Fonte e transporte plasmático dos lipídios 

  

 A composição das lipoproteínas plasmáticas é continuamente modificada 

durante o metabolismo intravascular, como resultado de trocas e transferência de 

lipídios entre as partículas envolvidas ou entre essas partículas e as células do 

organismo. Proteínas especializadas facilitam o intercâmbio de FL, CE e TG entre as 

lipoproteínas (TALL, 1986). 

O estudo do transporte lipídico no plasma tem sido dividido, para uma melhor 

compreensão, em transporte dos lipídios de origem endógena e transporte dos 

lipídios de origem exógena (alimentos). A via endógena recebia uma maior atenção 

por estar diretamente associada à concentração sérica da LDL e da HDL e, 

consequentemente, à ocorrência do processo aterosclerótico. Porém, já foi 

comprovado que as duas vias não são independentes, podendo uma influenciar a 

outra (COOPER, 1997). 

 

1.1.2.1. Transporte dos lipídios de origem exógena 

 

Os TG constituem a principal fonte de lipídios dos alimentos. No intestino 

delgado eles são hidrolisados pelas lipases pancreáticas a diglicerídeos, 

monoglicerídeos, AG e glicerol. Por intermédio das microvilosidades intestinais, 

essas moléculas e pequenas quantidades de colesterol são absorvidas (GARCIA et 

al., 2006; GIBNEY; WILLIANS, 1993). Nos enterócitos, são produzidas algumas 

apolipoproteínas e os AG são reesterificados, gerando CE e novas moléculas de TG. 

Pela ação da proteína microssomal de transferência (MTP), esses lipídios são 

incorporados principalmente às Apo B-48 para, assim, formar os Qm (FREITAS, 

2004; GOMES; CARMO, 2006).  
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Essas lipoproteínas saem dos enterócitos, percorrem a linfa mesentérica e 

chegam à circulação sanguínea através do ducto torácico (Figura 2). Os Qm surgem 

no plasma por volta de 60 minutos após a alimentação e são usualmente removidos 

da circulação nas 6 a 8 horas seguintes. No meio plasmático, os Qm realizam trocas 

com as HDL, adquirindo Apo C-II, Apo C-III, Apo E, CL, CE e FL. As HDL, por sua 

vez, recebem uma parte das Apo A-I e Apo-IV dos Qm (GOLDBERG, 1996; 

GOMES; CARMO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos capilares dos tecidos adiposo e muscular, os Qm sofrem a ação da 

enzima lipoproteína lipase (LPL), ou lipase lipoproteica. Essa enzima, ativada pela 

Apo C-II e inibida pela Apo C-III, atua hidrolisando os TG e liberando AG livres que 

Figura 2 - Transporte dos lipídios de origem exógena e endógena 
Legenda: Qm = quilomícrom; Qm-r = quilomícrom remanescente; TG = triglicerídeos; LPL = lipoproteína lipase; AG = ácidos 
graxos; FL = fosfolípídios; CE = ésteres de colesterol. 
Fonte: Autoria própria 
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são armazenados nos adipócitos ou utilizados como fonte de energia pelos 

músculos (NICOLAY et al., 2006). Este processo lipolítico resulta na transformação 

dos Qm em partículas menores (com menos de 75% dos TG iniciais), denominadas 

de Quilomícrons remanescentes (Qm-r), relativamente enriquecidas com proteínas, 

CL e FL que são, em parte, transferidos para a HDL para manter a estabilidade dos 

Qm. A transferência da Apo C-II (cofator para LPL), aliada ao aumento da 

inacessibilidade do núcleo dos Qm ao sítio ativo da LPL, resulta na interrupção da 

hidrólise dos TG por essa enzima. Porém, uma outra enzima com atividade lipolítica, 

a lipase hepática (LH), pode continuar agindo sob os TG e FL dos Qm-r, pois 

independe da presença de cofator. A Apo B-48 e a Apo E permanecem nos Qm-r, 

que são removidos da circulação pelo fígado através de receptores de alta afinidade 

(receptores específicos para Apo E) (Figura 2) (ANDRADE; HUTZ, 2002; DO et al., 

2009; GINSBERG, 2002). 

É importante ressaltar que os tipos de AG que compõem os TG da dieta 

influenciam diretamente na composição e no tamanho dos Qm circulantes. Por sua 

vez, o tamanho dessas partículas irá influenciar na interação com a LPL. Assim, uma 

alimentação rica em AG poli-insaturados pode acelerar a metabolização lipídica por 

formar Qm maiores e que estimulam mais a atividade da enzima LPL (GOMES; 

CARMO, 2006). 

  

1.1.2.2. Transporte dos lipídios de origem endógena 

 

O transporte dos lipídios endógenos tem início com a formação da VLDL no 

fígado, local onde a enzima MTP agrupa os lipídios (principalmente TG) e as 

apolipoproteínas (principalmente Apo B-100) lá sintetizados (Figura 2). Estudos 

comprovaram que a síntese hepática de VLDL é regulada por hormônios e 

favorecida pelo aumento da relação insulina/glucagon, correspondendo ao processo 

pós-prandial fisiológico (FREITAS, 2004). 

O tamanho das partículas de VLDL liberadas para a circulação sanguínea 

depende da disponibilidade hepática de TG. As partículas muito grandes, mais ricas 

em TG, são secretadas quando está ocorrendo síntese hepática excessiva desses 

lipídios, como na obesidade, no diabete melito tipo 2 e após o consumo excessivo 

de bebidas alcoólicas. Em contrapartida, as pequenas VLDL são secretadas quando 
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a disponibilidade de TG, mas não a de colesterol, está diminuída (SCHIAVO; 

LUNARDELLI; OLIVEIRA, 2003). 

No plasma, as VLDL recebem CE e Apo C-II, C-III e E da HDL e, assim como 

os Qm, sofrem a ação da LPL nos capilares dos tecidos adiposo e muscular, 

liberando AG livres para serem armazenados e usados como fonte de energia, 

respectivamente.  Após a ação dessa enzima, as VLDL são convertidas em 

partículas menores e mais densas, denominadas IDL ou VLDL remanescentes. As 

partículas de IDL têm meia-vida curta e podem seguir dois caminhos: (1) serem 

captadas pelos hepatócitos (através dos receptores para Apo E) e terem seus 

componentes degradados; ou (2) sofrerem a ação da LH, transformando-se em LDL 

(Figura 2) (GOMES; CARMO, 2006; SALES; PELUZIO; COSTA, 2003). 

A LDL, considerada como produto de degradação da VLDL, tem um conteúdo 

apenas residual de TG, sendo composta principalmente de CE e Apo B-100. Por 

causa da necessidade fisiológica, a maioria das células do organismo dispõe de um 

mecanismo, através de receptores de alta afinidade para a Apo-B 100 (LDL 

receptores), para internalizar essas partículas e adquirir o colesterol que elas contém 

(Figura 2). No interior dessas células, o CL que não for utilizado no momento é 

esterificado pela ação da enzima microssomal acil-colesterol-acil-transferase (ACAT) 

e armazenado na forma de depósitos de gordura (FORTI; DIAMENT, 2007; 

MAHLEY; JI, 1999; TABAS, 2002[b]). 

 

1.1.2.3. Transporte reverso do colesterol 

 

A principal atividade da HDL envolve uma complexa interação de fatores que 

regulam sua síntese, remodelação intravascular e catabolismo. Diferente de como 

ocorre com as outras partículas lipoproteicas, os componentes das HDL são, em 

grande parte, montados após elas serem secretadas para o meio extracelular, onde 

estão sujeitos a um dinâmico intercâmbio com as outras lipoproteínas e à lipólise 

(LEWIS; RADER, 2005). 

O Transporte Reverso do Colesterol (TRC) representa um processo crucial 

para a homeostase lipídica nas células periféricas, no qual a HDL desempenha um 

papel chave. Diariamente, cerca de 9 mg de colesterol por quilo de peso corporal 

devem ser retirados dessas células para evitar que se acumulem em seu interior. 

Dessa forma, as HDL removem e transportam o excesso de colesterol celular até o 
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fígado e tecidos esteroidogênicos (adrenais e ovários), onde será degradado e pode 

servir para a síntese de novas lipoproteínas, ácidos biliares, vitamina D e hormônios 

esteróides. (ECKARDSTEIN; NOFER; ASSMANN, 2001; SAMPIETRO et al., 2006; 

TALL et al., 2000). 

Os primeiros passos do TRC correspondem à produção, tanto pelo intestino 

quanto pelo fígado, de HDL imaturas (pré-β-HDL). Essas partículas, contendo 

principalmente FL e apolipoproteínas (A-I e A-II), são liberadas para a circulação 

apresentando uma forma discóide. A medida que removem o colesterol celular, elas 

tendem a tomar o formato esférico (HDL3 e HDL2) (Figura 3)  (LEWIS; RADER, 

2005; SAMPIETRO et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moléculas de CL presentes nas membranas celulares podem ser transferidas 

para as partículas de HDL por difusão passiva ou mediante a proteína ABCA1 (ATP 

binding cassette transporter A1). Esta proteína está localizada nas superfícies das 

células e atua no reconhecimento da Apo A-I da HDL. Em seguida, a enzima 

lecitina-colesterol-acil-transferase (LCAT) esterifica as moléculas de colesterol 

Figura 3 - Transporte Reverso do Colesterol 
Legenda: CL = colesterol livre; Qm = quilomícrom; Qm-r = quilomícrom remanescente; LPL = lipoproteína lipase; LCAT = 
lecitina-colesterol-acil-transferase; TG = triglicerídeos; CE = ésteres de colesterol; CETP = cholesteryl ester transfer protein; 
LH = lipase hepática; SR-B1 = scavenger receptor B1. 
Fonte: SAMPIETRO et al., 2006 (Modificado) 
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transformando-as em CE, que passam a fazer parte do núcleo hidrofóbico das HDL3. 

Além disso, a LCAT também facilita a aceitação de mais CE por parte da HDL3 que, 

progressivamente, aumenta de tamanho e transforma-se em HDL2 (Figura 3) (INEU 

et al., 2006; SVIRIDOV; NESTEL, 2002; TALL; COSTET; WANG, 2002).  

Após a completa maturação das HDL, seus CE podem chegar aos 

hepátócitos por caminhos diretos ou indiretos. O caminho indireto ocorre através da 

ação da enzima CETP (cholesteryl ester transfer protein), que atua possibilitando a 

troca entre os CE da HDL e os TG dos Qm, VLDL e seus remanescentes. Essas 

lipoproteínas, por sua vez, são retiradas da circulação por receptores hepáticos 

específicos, como já foi mencionado. Um segundo caminho, envolvendo o receptor 

hepático SR-B1 (scavenger receptor B1), realiza a extração direta do CE da HDL 

pelo fígado sem haver, portanto, a retirada concomitante dessa partícula da 

circulação e a degradação das suas proteínas. Porém, esse processo é mais 

eficiente na presença da LH, pois esta enzima pode hidrolisar os FL da surpefície 

das HDL e facilitar, desta forma, o fluxo dos CE para os hepatócitos (Figura 3) (INEU 

et al., 2006; SAMPIETRO et al., 2006). 

As HDL então, proporcionalmente com mais proteínas e menores (HDL3), 

retornam ao interstício, reiniciando o TRC, ou são endocitadas e catabolizadas por 

células renais do túbulo proximal com mediação do complexo proteico cubilina-

megalina. Alguns autores também acreditam que as poucas partículas de HDL que 

apresentam Apo E em sua superfície podem ser internalizadas pelo fígado e lá 

mesmo degradas (FORTI; DIAMENT, 2006; LEWIS; RADER, 2005; LIMA; COUTO, 

2006; SVIRIDOV; NESTEL, 2002). 

O conteúdo de colesterol presente no fígado é regulado por três mecanismos 

principais: síntese intracelular hepática do colesterol, mediada pela enzima hidroxi-

metil-glutaril (HMG) CoA redutase; armazenamento após esterificação; e excreção 

biliar. Na luz intestinal, o colesterol é excretado com a bile na forma de metabólitos 

ou como ácidos biliares. Porém, metade do colesterol biliar e aproximadamente 95% 

dos ácidos biliares são reabsorvidos e retornam ao fígado pelo sistema porta (ciclo 

êntero-hepático) (SBC, 2007). 

 

 1.1.2.4. Lipoproteína(a) 
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A Lipoproteína(a) foi descrita pela primeira vez no início da década de 1960 

como uma variante da LDL, despertando pouco interesse entre os clínicos da época 

(ALBERS; MARCOVINA; LODGE, 1990; BRANDÃO et al., 2005).  

Em comparação às outras lipoproteínas, pouco se conhece a respeito da 

origem e atividade da Lp(a). A grande dificuldade em obter tais conhecimentos está 

no fato de os animais de experimentação não produzirem a Lp(a) nem outra 

lipoproteína qualitativamente semelhante a ela (ZAYAS; ROCA; BETANCOURT, 

2003). 

Apesar de algumas semelhanças estruturais com a LDL, a Lp(a) apresenta 

um comportamento distinto e não é produto metabólico de outras lipoproteínas 

contendo Apo B sendo, portanto, sintetizada independente das lipoproteínas ricas 

em TG. Tal fato justificaria a observação de que a concentração plasmática dessa 

lipoproteína não é influenciada pela dieta. Hoje já se sabe que a Apo(a) é a proteína 

característica da Lp(a), sendo responsável pela suas funções e propriedades 

bioquímicas (ALBERS; MARCOVINA; LODGE, 1990; LIMA et al., 2006). 

 Várias evidências apontam o fígado como local de síntese da Lp(a).  A 

existência de uma ligação dissulfeto entre a Apo(a) e a Apo B100 é um forte indício 

para se acreditar na montagem intracelular de tal partícula. Porém, esse indício, 

além da demonstração de que a produção das Apo(a) ocorre nos hepatócitos, não 

comprova que essa lipoproteína seja realmente formada neste local. Existem 

hipóteses que sugerem que a Apo(a) pode, após secretada para a circulação, se 

unir à LDL e formar a Lp(a) fora das células hepáticas. Foi proposto que essa união 

pode ocorrer mediante a interação de um domínio da Apo(a) (Kringle 4) com um 

resíduo de lisina da Apo B100, formando assim a ponte dissulfeto entre essas 

proteínas (ZAYAS; ROCA; BETANCOURT, 2003). 

O catabolismo da Lp(a) é ainda mais misterioso, pois o local e o mecanismo 

de degradação não são bem definidos. Alguns estudos in vitro sugerem que essa 

lipoproteína pode se ligar ao receptor de LDL, embora com menor afinidade. No 

entanto, outros autores acreditam que a Lp(a) é incorporada preferencialmente 

através dos receptores scavengers (ALBERS; MARCOVINA; LODGE, 1990; ZAYAS; 

ROCA; BETANCOURT, 2003). 

Tanto a concentração plasmática de Lp(a) quanto a sua massa molecular são 

influenciados geneticamente, portanto, são muito variáveis entre os indivíduos. 

Contudo, essas medidas também podem sofrer influência de certas anormalidades 
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metabólicas (resposta de fase aguda, diabete melito, insuficiência renal crônica, 

síndrome nefrótica, câncer, menopausa e hipotireoidismo), apresentando valores 

aumentados de Lp(a) (LIMA et al., 2006). 

Uma forte homologia molecular entre a Apo(a) e o plasminogênio, ambos com 

locis gênicos no cromossomo 6 humano, foi demonstrada em alguns estudos, dando 

suporte à possibilidade da Lp(a) contribuir para a trombogênese. Além disso, altas 

concentrações de Lp(a) têm sido associadas a um maior risco de desenvolver 

Doenças Cardiovasculares (DCV), isso porque a Apo(a) pode ligar-se à rede de 

fibrina na luz arterial sem degradá-la, impedindo assim a destruição do trombo na 

área da lesão aterosclerótica e aumentando o risco de obstrução e isquemia 

(BRANDÃO et al., 2005; RIFAI et al., 2004). 

 

1.1.3. Avaliação laboratorial do perfil lipídico e as dislipidemias 

 

O perfil lipídico é definido pelas determinações laboratoriais do colesterol total 

(CT), colesterol ligado à HDL (HDL-C), colesterol ligado à LDL (LDL-C) e 

triglicerídeos após jejum de 12 a 14 horas. Na tabela 2 estão apresentados os 

intervalos de referência atuais, recomendados pela III Diretrizes Brasileiras Sobre 

Dislipidemias (III DBSD) (SBC, 2001) e pelo National Cholesterol Education Program 

(NCEP) (AHA, 2002). 

Na prática clínica, a solicitação do perfil lipídico ou de concentrações séricas 

de lipídios isolados tornou-se muito comum, independentemente da suspeita de 

desordem lipídica, presença de doenças a ela associadas ou da especialidade do 

médico solicitante. Incluem-se na demanda laboratorial cotidiana os exames pré-

admissionais para empresas, exames anuais de saúde e os check-up solicitados 

pelos próprios pacientes aos seus médicos. Dessa forma, uma parcela dessas 

solicitações visa principalmente à detecção ou diagnóstico precoce das dislipidemias 

(JUNGNER et al., 1998; LESSA et al., 1997). 

A dislipidemia é um quadro clínico caracterizado por concentrações séricas 

anormais de lipídios e/ou lipoproteínas decorrentes de alterações no metabolismo 

lipoproteico. Ela pode ser originada por fatores genéticos (dislipidemia primária) ou 

ambientais (dislipidemia secundária). As dislipidemias primárias podem estar 

associadas a alterações neuroendócrinas ou defeitos na produção de um ou mais 

componentes atuantes no metabolismo dos lipídios (receptores, enzimas, proteínas, 
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etc.). As dislipidemias secundárias, por sua vez, são mais frequentes e estão 

relacionadas a um estilo de vida sedentário, ao tabagismo, a maus hábitos 

alimentares, à presença de algumas doenças (obesidade, diabete melito, 

hipotireoidismo, alcoolismo, síndrome nefrótica, insuficiência renal crônica e icterícia 

obstrutiva) e/ou ao uso de alguns medicamentos (diuréticos, betabloqueadores, 

corticosteróides e anabolizantes) (CAMBRI et al., 2006; FRANÇA; ALVES, 2006; 

PARHOFER; BARRETT, 2006). 

 

 

Tabela 2 - Intervalos de referência atuais para lipídios e lipoproteínas 

LIPÍDIOS VALORES (mg/dL) CATEGORIA 

CT 

< 200 

200 – 239 

≥ 240 

Ótimo 

Limítrofe 

Alto 

LDL-C 

< 100 

100 – 129 

130 – 159 

160 – 189 

≥ 190 

Ótimo 

Desejável 

Limítrofe 

Alto 

Muito alto 

HDL-C 
< 40 

> 60 

Baixo 

Alto 

TG 

< 150 

150 – 200 

201 – 499 

≥ 500 

Ótimo 

Limítrofe 

Alto 

Muito alto 

CT = colesterol total                             LDL-C = colesterol da LDL 

TG = triglicerídeos                                HDL-C = colesterol da HDL 

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2001 

 

 

A classificação fenotípica ou bioquímica das dislipidemias baseia-se nos 

atuais valores de referência para CT, TG, HDL-C e LDL-C (Tabela 2). Desta forma, 

elas podem ser definidas nos seguintes tipos (SBC, 2007): 

▪ Hipercolesterolemia isolada: elevação isolada do LDL-C (≥ 160 mg/dL); 

▪ Hipertrigliceridemia isolada: elevação isolada dos triglicerídeos (≥150 mg/dL); 
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▪ Hiperlipidemia mista: valores aumentados tanto de LDL-C (≥ 160 mg/dL) como de 

triglicerídeos (≥ 150 mg/dL); 

▪ Redução do HDL-C (homens < 40 mg/dL e mulheres < 50 mg/dL) isolada ou em 

associação com aumento de LDL-C ou de triglicerídeos. 

  As dosagens laboratoriais de TG, CT e HDL-C são realizadas por reagentes 

específicos adquiridos comercialmente. Segundo as recomendações da III DBSD 

(SBC, 2001) e do NCEP (AHA, 2002), o LDL-C, por sua vez, pode ser determinado 

pela fórmula de Friedewald para a avaliação do risco e monitoramento das 

dislipidemias. Porém, existem algumas desvantagens em relação a essa medida 

indireta de LDL-C. Além de só poder ser utilizada a partir de amostras obtidas após 

jejum regular (12 a 14 horas), essa fórmula tende a perder sua precisão quando os 

valores de TG ultrapassam 200 mg/dL e torna-se imprecisa com TG ≥ 400 mg/dL. 

Para evitar resultados imprecisos, é possível e recomendado realizar medidas 

diretas do LDL-C ou o cálculo do colesterol não-HDL (não-HDL-C) (AACE, 2000). 

   Calculada pela diferença entre o CT e o HDL-C, o não-HDL-C representa 

todo o colesterol presente nas partículas de lipoproteínas consideradas 

potencialmente aterogênicas [VLDL, IDL, LDL e Lp(a)]. Esse cálculo, além de 

simples, envolve baixo custo e não sofre influência das concentrações de TG porque 

dispensa a sua determinação (CUI et al., 2001; LU et al., 2003; SEKI et al., 2007). 

Vários estudos já relataram que elevadas concentrações séricas do não-HDL-C 

estão associadas com os avanços das lesões ateroscleróticas e suas manifestações 

clínicas, sendo sua determinação considerada uma boa ferramenta para avaliar o 

risco e monitorar as Doenças Cardiovasculares (SRINIVASAN et al., 2002; UÇAR et 

al., 2007; YOSHIDA et al., 2003). 

 Atualmente, alguns autores acreditam que o risco de desenvolver Doenças do 

Aparelho Circulatório (DAC) parece estar mais intimamente relacionado ao número 

de partículas aterogênicas circulantes que entram em contato e penetram na parede 

vascular e não à medida do colesterol contido nessas lipoproteínas. Na última 

década, a atenção tem se voltado para a determinação da concentração sanguínea 

da Apo B e da Apo A-I (DATI; TATE , 2003; FORTI; DIAMENT, 2007; PISCHON et 

al., 2005). Cada partícula de VLDL, IDL, LDL e Lp(a) apresenta uma molécula de 

Apo B em sua estrutura, e, dessa forma, a concentração plasmática total dessa 

apolipoprototeína indica a quantidade de partículas potencialmente aterogênicas, 

correlacionando-se com o valor do não-HDL-C (GENEST et al., 2003; HAN et al., 
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2007; JIANG et al., 2004; SIERRA-JOHNSON et al., 2009). A concentração 

plasmática de apo A-I está fortemente associada com HDL-C e pode representar o 

número de partículas antiaterogênicas. Contudo, um balanço entre as partículas 

potencialmente aterogênicas e as partículas não aterogênicas pode ser 

representado pelo índice Apo B/Apo A-I (KIM et al., 2005; LIMA; CARVALHO; 

SOUSA, 2007; WALLDIUS et al., 2001). 

 A Lp(a), apesar de muito pouco solicitada pelos clínicos, já foi indicada como 

fator de risco emergente e independente para DAC pelos consensos americano 

(AHA, 2002), europeu (ESC, 2003) e brasileiro (SBC, 2007) sobre prevenção de 

aterosclerose. Em trabalhos científicos, elevadas concentrações séricas de Lp(a) 

têm sido identificadas em 15 a 20% de indivíduos com processo aterosclerótico 

prematuro (GENEST et al., 2003). 

A grande dificuldade para incluir as dosagens de apolipoproteínas e Lp(a) na 

rotina dos laboratórios de análises clínicas é o alto custo que envolvem seus 

procedimentos, pois utilizam metodologias mais sofisticadas (SEKI et al., 2007). 

O rastreio das dislipidemias é realizado conforme os consensos de grupos 

especializados de vários países, cuja importância é não apenas detectar indivíduos 

com alterações no metabolismo lipídico, mas também identificar aqueles com 

maiores riscos de desenvolver eventos cardiovasculares indesejados no futuro. 

Porém, a periodicidade de realização de exames laboratoriais para se fazer esse 

rastreio ainda é controversa. A maioria dos consensos recomenda que sejam feitos 

no máximo a cada cinco anos em indivíduos a partir de 20 anos de idade. Menores 

intervalos (a cada três anos) devem ser utilizados em indivíduos com valores 

limítrofes, naqueles com indicação ou em tratamento medicamentoso para alguma 

dislipidemia e na presença de outros fatores de risco para DCV (DURO et al., 2008). 

Em seu estudo, Lessa e colaboradores (1997) verificaram que as prevalências das 

dislipidemias são geograficamente variáveis, dependendo principalmente dos 

hábitos alimentares, culturais ou adquiridos e do estilo de vida das diferentes 

populações. 

Com relação ao tratamento das dislipidemias, há um enfoque inicial para 

terapias não farmacológicas, particularmente dieta, exercícios físicos, controle de 

peso, redução no consumo de bebidas alcoólicas e suspensão do tabagismo. Todos 

os pacientes devem ser informados e ficar cientes da importância da adesão a 
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dietoterapia e da necessidade de mudança do estilo de vida (GOMES; CARMO, 

2006). 

 

 

1.2. Aterosclerose 

 

O interesse no estudo dos lipídios surgiu no século XIX, em 1847, com Vogel, 

primeiro investigador a detectar a presença de colesterol nas placas de ateroma. No 

início do século XX, na Alemanha, estudos experimentais realizados com ratos 

conseguiram demonstrar que estes, quando alimentados com dieta rica em 

colesterol, desenvolviam hipercolesterolemia e lesões ateromatosas (BERTOLAMI, 

M. C.; BERTOLAMI V. A., 1986).  

O termo aterosclerose é derivado das palavras gregas athera, que significa 

papas, skleros, que significa duro, e oma, que significa massa (REINER, 2003). 

Assim, aterosclerose pode ser definida como sendo uma doença progressiva 

caracterizada pelo acúmulo de lipídios, células inflamatórias e tecido fibroso no 

endotélio de artérias de médio e grande calibre, provocando o espessamento da 

parede desses vasos (LIBBY, 2002; STOCKER; KEANEY JR., 2004). 

A principal hipótese sobre a aterosclerose considera que ela é uma resposta 

inflamatória a diferentes formas de lesão da parede vascular. Apesar de geralmente 

só se manifestar a partir da meia idade, observou-se que a aterogênese é um 

processo que se inicia nas fases precoces da vida e evolui de forma lenta e 

silenciosa. Seu caráter crônico leva à formação de placas de ateroma, que podem 

progredir e obstruir as artérias afetadas (COELHO et al., 2005; GIULIANO et al., 

2005; ROMALDINI et al., 2004; SILVA et al., 2007). 

O acúmulo de lipoproteínas que contêm Apo B na matriz subendotelial 

vascular, principalmente as LDL, parece ser um dos primeiros fenômenos que 

desencadeiam a proliferação das lesões ateroscleróticas. Essas partículas sofrem 

processos oxidativos e geram produtos com atividade quimiotática para os 

monócitos circulantes e as células musculares lisas da camada média das artérias. 

Os monócitos são atraídos e se aderem à superfície endotelial, migram para o 

espaço subendotelial, onde se diferenciam em macrófagos e fagocitam as 

lipoproteínas oxidadas presentes neste espaço. A captação das partículas oxidadas 

é realizada através do reconhecimento da Apo B-100 por receptores scavengers 
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específicos na superfície dos macrófagos. Essa contínua fagocitose transforma os 

macrófagos, repletos de lipídios, em células espumosas, que são responsáveis pela 

produção das estrias gordurosas (Figura 4A) (LIMA et al., 2006; REINER, 2003; 

RIBEIRO; SHINTAKU, 2004). 

A patogênese da aterosclerose envolve vários fatores de crescimento, 

citocinas e outras substâncias produzidas pelas células endoteliais, células 

musculares lisas, macrófagos e linfócitos T. Essas substâncias regulam a resposta 

inflamatória e a proliferação celular local, resultando em uma resposta 

fibroproliferativa que faz a estria gordurosa evoluir para uma placa aterosclerótica 

mais complexa. A proliferação das células musculares lisas e o acúmulo de 

proteínas na matriz extracelular, sintetizadas e secretadas por estas células, formam 

uma capa fibrosa que, nas lesões avançadas, cobre toda a extensão da placa (LIMA 

et al., 2006). Essa placa fibrosa (ou placa de ateroma avançada) possui uma 

superfície coberta por uma capa de espessura variada, consistindo de várias 

camadas de células musculares lisas cercadas por uma matriz densa de tecido 

conjuntivo que contém colágeno, fibras elásticas e proteoglicanas. Além disso, estão 

presente depósitos de lipídios intra e extracelulares (Figura 4B) (RIBEIRO; 

SHINTAKU, 2004; SALES; PELUZIO; COSTA, 2003). 

A aterosclerose afeta primariamente as artérias elásticas (aorta, artérias 

carótidas e ilíacas) e as artérias musculares de grande e médio calibre (artérias 

coronárias e poplíteas). Suas complicações clássicas são: a calcificação da lesão 

aterosclerótica, que pode levar à rigidez desses vasos; ou a ruptura da placa fibrosa 

e a formação de trombos que podem obstruir esses vasos no sítio da lesão. A 

estabilidade das placas depende da espessura e composição da capa fibrosa, que 

quando rompida expõem para o fluxo sanguíneo fatores teciduais e colágeno que 

induzem a agregação plaquetária e a formação de trombos (SILVA, 2005; 

STEGNAR, 2003; STOCKER; KEANEY JR., 2004). 

A formação de trombos em placas ateroscleróticas rompidas é responsável 

pela maioria dos eventos cardiovasculares isquêmicos. Normalmente, o trombo é 

desfeito através do processo fibrinolítico que ocorre nos coágulos de fibrina, onde o 

plasminogênio é depositado seletivamente no momento de sua formação. Por esse 

motivo, alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que uma diminuição da 

atividade fibrinolítica poderia contribuir para eventos isquêmicos (LIMA et al., 2006). 
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Figura 4 - Desenvolvimento da lesão aterosclerótica 
Legenda: oxLDL = LDL oxidada; IL = interleucina; IFNγ = interferon gama 
Fonte: PAIVA et al., 2006 (Modificado) 
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A Lp(a) está presente em altas concentrações em artérias com aterosclerose 

quando comparadas com artérias normais, o que contribui para a redução da 

atividade fibrinolítica na placa aterosclerótica. Diversos estudos têm demonstrado 

que a Lp(a) representa um fator de risco independente para aterosclerose 

coronariana em diferentes populações, incluindo caucasianos, negros e orientais 

(LIMA et al., 2006). 

A interpretação da aterosclerose como uma doença inflamatória revelou ser 

de grande valia para a compreensão dos múltiplos mecanismos da aterogênese, 

especialmente em nível molecular e celular. Além disso, a busca e a adoção de 

biomarcadores inflamatórios para a predição de risco cardiovascular vem sendo, 

cada vez mais, estimulada pelos pesquisadores. A proteína C-reativa (PCR) é o 

biomarcador inflamatório mais avaliado no momento, mas algumas interleucinas (IL-

1, IL-6, IL-10, IL-18), o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), a adiponectina, o 

fibrinogênio, a P-selectina e outras substâncias também estão sendo estudas 

(PACKARD; LIBBY, 2008; SAMPIETRO et al., 2006; TURGUT et al., 2006). 

 

 

1.3. Doenças cardiovasculares e fatores/marcadores de risco 

 

As prioridades da saúde pública brasileira, há até pouco tempo atrás, seguiam 

as determinações da Conferência de Alma-Ata, realizada em 1978: saúde materno-

infantil; imunização contra as principais doenças infecciosas; nutrição; e prevenção e 

controle das doenças endêmicas. As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) 

não eram mencionadas entre as prioridades determinadas pelos delegados daquela 

conferência, pois eram consideradas doenças de países desenvolvidos e, portanto, 

consequentes de hábitos de vida diferentes daqueles observados na maioria dos 

países em desenvolvimento. Porém, as mudanças que ocorreram e vêm ocorrendo 

nas sociedades dos países em desenvolvimento acompanham-se de modificações 

importantes no perfil de morbidade e de mortalidade. O Brasil, além de enfrentar o 

problema ainda não resolvido das doenças infecciosas e parasitárias, defronta-se 

com as doenças crônicas, de alto custo social e mais difícil prevenção. A efetividade 

de políticas voltadas para a prevenção das DCNT envolve questões de legislação, 

regulamentação e educação em massa, uma vez que mudanças individuais de 
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comportamento são difíceis de acontecer na ausência de mudanças ambientais 

(CASTRO et al., 2004; LIMA-COSTA, 2004). 

No Brasil, as DCNT vêm sendo responsáveis pela maior parcela dos óbitos e 

das despesas com assistência hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), 

totalizando cerca de 69% dos gastos com atenção à saúde em 2002. Desde a 

década de 1960, as Doenças do Aparelho Circulatório lideram as causas de óbitos 

por causas conhecidas (BRASIL, 2005). Atualmente, segundo dados do Ministério 

da Saúde (2009), elas continuam sendo as principais causas de mortalidade entre 

os brasileiros (32,0%), seguidas pelas Neoplasias (16,5%) e pelas Doenças do 

Aparelho Respiratório (10,9%). Entre 1991 e 2000, os custos hospitalares atribuídos 

às DAC aumentaram cerca de 176%. Só em 2000, elas foram responsáveis pela 

principal alocação de recursos públicos em hospitalizações e tornaram-se a terceira 

causa de permanência hospitalar prolongada no Brasil. No ano de 2005, ocorreram 

mais de um milhão de internações pelo SUS por DAC, consumindo recursos 

correspondentes a 19% do total de gastos hospitalares daquele ano (CASTRO et al., 

2004; SEKI et al., 2007).  

Dentre as enfermidades pertencentes ao grupo das DAC, as Doenças 

Cardiovasculares ateroscleróticas foram consideradas problema de saúde pública na 

Europa e América do Norte desde o começo do século XX (CERVATO et al., 1997). 

Hoje, as DCV são a causa mais comum de morte nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento em todo o mundo, mas tem apresentado um declínio razoável da 

mortalidade em países desenvolvidos, enquanto elevações relativamente rápidas e 

substanciais têm ocorrido em países em desenvolvimento. Estima-se que, 

anualmente, 16,6 milhões de mortes, ou um terço de todos os óbitos no mundo, 

resultem das várias formas de DCV, atingindo homens e mulheres em proporções 

semelhantes (RÊGO; CHIARA, 2006; OMS, 2003). Já Ishitani et al. (2006), 

estudando a desigualdade social e a mortalidade precoce por DCV no Brasil, 

concluíram que a associação entre DCV e fatores socioeconômicos é inversa, assim 

como também é com o grau de escolaridade. 

As DCV são as manifestações clínicas da aterosclerose que, embora possam 

afetar qualquer órgão ou tecido do corpo, localizam-se mais frequentemente nas 

artérias que suprem o coração, o cérebro, os rins, os membros inferiores e o 

intestino delgado. Dessa forma, elas podem receber a seguintes denominações 

específicas, dependendo da localização do vaso afetado: Doença arterial 
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coronariana [Ex: infarto agudo do miocárdio (IAM), angina pectoris, cardiomiopatia 

isquêmica], Doença vascular cerebral [Ex: acidente vascular cerebral (AVC), 

aneurisma cerebral] ou Doença vascular periférica (COELHO et al., 2005; FRANCA; 

ALVES, 2006; RIBEIRO; SHINTAKU, 2004; STOCKER; KEANEY JR., 2004).  

O risco de se desenvolver doenças crônico-degenerativas é avaliado com 

base na análise conjunta de características que aumentam a probabilidade de um 

indivíduo vir a apresentar a doença. Para isso, é interessante distinguir o significado 

de fator de risco (agente causal) e de marcador de risco (associação com maior 

risco, porém sem causalidade estabelecida). O conhecimento tanto dos fatores 

quanto dos marcadores de risco é fundamental para a prática clínica e para o 

desenvolvimento de estratégias de saúde pública para prevenção primária e 

secundária das DCV (CASTRO et al., 2004; INEU et al., 2006). Entre os fatores de 

risco cardiovascular, estabelecidos pela primeira vez na década de 1950 pelos 

investigadores do estudo de Framingham, destacam-se a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), as dislipidemias, o diabete melito e a obesidade. O histórico 

familiar de DCV e hábitos relacionados ao estilo de vida (sedentarismo, tabagismo, 

etilismo e dieta) também estão associados com um maior risco de desenvolver 

essas doenças (CERVATO et al., 1997; GOMES; CARMO, 2006; ROMALDINI et al., 

2004). A prevalência dos fatores e marcadores de risco depende de características 

genéticas e ambientais, porém, em alguns casos, indivíduos com DCV podem não 

apresentar nenhum deles. Tal fato permite sugerir a possível contribuição de outros 

fatores e/ou marcadores de risco responsáveis por eventos vasculares até então 

desconhecidos (LIMA et al., 2006; NUNES FILHO et al., 2007). 

A pressão arterial é definida como uma medida da força exercida pelo sangue 

em circulação contra a parede das principais artérias. Hoje, há pelo menos 600 

milhões de hipertensos no mundo. Entre as causas modificáveis da HAS estão os 

hábitos alimentares, principalmente ingestão de sal, níveis de exercício físico, 

obesidade e consumo excessivo de álcool (OMS, 2003). 

O sobrepeso afeta, atualmente, mais de um bilhão de adultos no mundo, 

sendo que 300 milhões apresentam obesidade clínica. A obesidade é considerada o 

principal fator de incidência de doença crônica e incapacidade (OMS, 2003). 

Inquéritos antropométricos de abrangência nacional e regional permitem avaliar, de 

modo bastante razoável, a presença e a tendência secular da obesidade no Brasil. 

Tendências contínuas de aumento da obesidade vêm sendo observadas em todos 
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os estratos socioeconômicos e geográficos da população adulta brasileira, com a 

exceção da população feminina adulta de maior renda da Região Sudeste do país. 

De fato, as tendências de aumento da obesidade têm se mostrado mais acentuadas 

nos estratos populacionais de menor renda (BRASIL, 2005). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2003), em 2000 existiam 

177 milhões de diabéticos no mundo, mas esse número deverá aumentar para 370 

milhões até 2030. Anualmente, pouco mais de 800 mil diabéticos morrem, apesar de 

que a maioria dos óbitos é decorrente de outras doenças crônicas, como as 

cardiopatias. 

Os hábitos alimentares apresentam-se como marcadores de risco para DCV à 

medida que o consumo elevado de lipídios e ácidos graxos saturados, somados ao 

baixo consumo de fibras, frutas e hortaliças, participa da etiologia das dislipidemias, 

obesidade, diabete e HAS (CASTRO et al., 2004; RÊGO; CHIARA, 2006). 

No Brasil, as mudanças demográficas, socioeconômicas e epidemiológicas ao 

longo do tempo permitiram que ocorresse uma transição nos padrões nutricionais. A 

concentração lipídica no plasma está relacionada com a natureza e a quantidade de 

gorduras no alimento (LIMA et al., 2000). Normalmente, as fontes dietéticas de 

lipídios excedem as reais necessidades dos indivíduos e, dessa forma, os tecidos 

humanos passam a deparar-se com quantidades excessivas de lipídios. A gordura 

saturada é a principal causa alimentar de hipercolesterolemia, pois reduz a 

expressão dos receptores celulares para Apo B-100, inibindo a remoção das 

partículas circulantes de LDL. Além disso, a gordura saturada, em função de sua 

estrutura retilínea, permite maior entrada de colesterol nas partículas de LDL. Os 

ácidos graxos saturados estão presentes principalmente na gordura animal (carnes 

gordurosas, leite integral e seus derivados), polpa de coco e alguns óleos vegetais 

(dendê e coco). Encontrado somente em alimentos de origem animal, o colesterol 

dietético, embora também eleve as concentrações sanguíneas de LDL-C, possui 

menor efeito sobre a colesterolemia do que a gordura saturada. Para reduzir sua 

ingestão, deve-se restringir o consumo de vísceras, frutos do mar, gema de ovo, 

pele de aves, embutidos e frios. Os ácidos graxos insaturados, por sua vez, estão 

relacionados a uma função antiaterogênica, pois são capazes de diminuir as 

concentrações de colesterol associado às LDL e apresentam efeito anti-inflamatório 

sobre células vasculares. Estudos experimentais e clínicos também demonstram a 

ação protetora de alimentos que contêm antioxidantes (vitamina E, betacaroteno e 
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flavonóides) em decorrência da inibição da oxidação da LDL e da redução da 

agregação plaquetária por essas substâncias (RIBEIRO; SHINTAKU, 2004; RIQUE; 

SOARES; MEIRELLES, 2002) 

A hipertrigliceridemia parece ser um forte e independente fator de risco para 

doenças coronarianas, particularmente quando associada à hipercolesterolemia 

(ROMALDINI et al., 2004; YOSHIDA et al., 2003). Algumas evidências têm sugerido 

que desordens no metabolismo das lipoproteínas ricas em TG (LRT) estão 

relacionadas com a geração de partículas remanescentes potencialmente 

aterogênicas (Qm-r e IDL). Esse fato pode estar ligado à ineficiência, em certas 

circunstâncias, do processo de remoção dos TG dietéticos, resultando em um 

estado de lipemia pós-prandial. Uma outra desordem, relacionada à síntese 

aumentada de TG pelo fígado, pode ocorrer em indivíduos obesos, diabéticos ou 

após o consumo excessivo de álcool (FREITAS, 2004; GINSBERG, 2002; GOMES; 

CARMO, 2006; SCHIAVO; LUNARDELLI; OLIVEIRA, 2003).  

A relação inversa entre concentrações sanguíneas de HDL-C e lesões 

ateroscleróticas está demonstrada por vários estudos experimentais, 

epidemiológicos, clínicos e de intervenção terapêutica. Porém, é oportuno lembrar 

que valores elevados de HDL-C não necessariamente conferem proteção em 

relação à aterosclerose e, às vezes, estão associados ao excesso de risco 

cardiovascular (FORTI; DIAMENT, 2006; LIMA; COUTO, 2006). 

A prática habitual de exercícios físicos é estimulada atualmente como parte 

profilática e terapêutica de todos os fatores de risco para DCV. O efeito agudo ou 

crônico do exercício aeróbio regular, tanto de baixa como de alta intensidade e 

duração, pode melhorar o perfil lipoproteico e manter os valores desejáveis dos 

lipídios, lipoproteínas e apolipoproteínas plasmáticos (GANDAPUR et al., 2001; 

PRADO, DANTAS, 2002). A hipótese proposta para essa melhora, baseia-se em 

complexas interações envolvendo hormônios, enzimas e receptores. Vários estudos 

afirmam que, à medida que aumenta a intensidade e a duração do esforço físico, 

modifica-se o grau de utilização de substratos energéticos, sendo a fonte lipídica 

usada acentuadamente em exercícios aeróbios de longa duração. Nesse contexto, 

os AG livres são mais utilizados devido ao melhor funcionamento dos processos 

enzimáticos envolvidos no metabolismo através do aumento da atividade da LPL no 

músculo esquelético e no tecido adiposo. Esse aumento acelera o catabolismo das 

LRT, o que resulta em menor formação de partículas de LDL aterogênicas e maior 
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produção de HDL maduras, pois aumenta a transferência de lipídios e de 

apolipoproteínas para as partículas nascentes do HDL secretadas pelo fígado. 

(CAMBRI et al., 2006; GUEDES; GONÇALVES, 2007; PITANGA, 2001). 

Prado e Dantas (2002) propuseram e consideraram como bom modelo de 

exercício físico aeróbio aquele de intensidade moderada, duração mínima de 30 

minutos e realizado, pelo menos, em três sessões semanais. Esses autores 

afirmaram que este modelo pode ser ideal para induzir modificações no perfil lipídico 

basal em indivíduos de diferentes faixas etárias, sejam eles normolipêmicos ou não. 

Porém melhores resultados podem ser observados quando há associação de bons 

hábitos alimentares e da perda de massa corporal. Segundo Cambri et al. (2006), 

para cada quilo de massa corporal perdida ocorre redução de 1% nos valores 

séricos de CT e LDL-C, diminuição de 5 a 10% nos TG e aumento de 1 a 2% no 

HDL-C. Já com relação à Lp(a), a maioria dos estudos indica não haver alterações 

nesta lipoproteína frente a  exercícios aeróbios, mesmo quando a dieta for 

associada. 

Recentemente, tem-se reconhecido a importância de outros tipos de 

atividades realizadas no cotidiano de várias pessoas, como trabalhos domésticos, 

caminhadas e o uso de bicicletas como meio de transporte (GUEDES; 

GONÇALVES, 2007). Exercícios resistidos com pesos têm sido recomendados para 

promover a força muscular, o equilíbrio e a densidade mineral óssea em diversas 

populações. No entanto, os efeitos deste tipo de exercício físico sobre o perfil lipídico 

não estão claros (CAMBRI et al., 2006; PRADO, DANTAS, 2002). 

Importantes alterações em mecanismos funcionais e metabólicos têm sido 

descritas para explicar os efeitos nocivos do tabaco no sistema cardiovascular. Entre 

essas alterações, as modificações nas concentrações de lipídios e lipoproteínas 

plasmáticas vêm sendo bem documentadas. Quando comparados aos não 

fumantes, os adultos fumantes tendem a apresentar um perfil lipídico mais 

aterogênico, com menores valores de HDL-C e o maiores de LDL-C e TG. Essas 

alterações lipídicas são decorrentes da maior secreção de substâncias oxidativas 

pelas células da parede arterial, induzida pela presença de nicotina e de monóxido 

de carbono na corrente sanguínea. Consequentemente, a tendência de oxidação 

das lipoproteínas circulantes tende a ser potencializada, elevando, por sua vez, as 

concentrações plasmáticas delas. Ainda em resposta ao processo mais intenso de 

oxidação, poderá ocorrer maior acúmulo de CE em macrófagos e, com isso, maior 
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formação de células espumosas.  A nicotina também pode influenciar na 

angiogênese, provocando uma neovascularização que contribui para o crescimento 

das placas de ateroma (GUEDES et al., 2007; PRIGOL et al., 2007). 

Contudo, é notório que a detecção e o controle das DCV não se dá 

facilmente, pois depende da mudança de hábitos culturalmente enraizados e 

veiculados enfaticamente pelos meios de comunicação. A análise dos marcadores e 

fatores de risco demonstra a extrema importância da conscientização individual e 

social para a prevenção dessas doenças. Assim, faz-se necessário buscar soluções 

mais amplas de promoção da saúde que se relacionem não só aos hábitos 

individuais, mas também às políticas governamentais de controle alimentício e 

publicitário e, principalmente, às voltadas à saúde e à educação, de caráter 

resolutivo e universal. (RIBEIRO; SHINTAKU, 2004). 

 

 

1.4. Intervalo de referência 

 

 O conceito de intervalo de referência foi introduzido pela primeira vez por 

Gräsbeck e Saris (1969). Desde então, as terminologias comumente usadas para 

descrever a relação de valores usados como intervalos de referência são muito 

ambíguas. De acordo com a International Federation of Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine (IFCC) (1979), um indivíduo de referência é uma pessoa 

selecionada que satisfaça os critérios definidos para estabelecer um intervalo de 

referência para um analito específico; uma população de referência diz respeito a 

todos os indivíduos de referência da população em geral; a amostra do grupo de 

referência é composta por alguns indivíduos selecionados da população de 

referência; os valores de referência são obtidos a partir dos resultados das análises 

realizadas com a amostra do grupo de referência; a distribuição de referência é 

avaliada a partir dos valores de referência; os limites de referência são derivados da 

distribuição de referência e são utilizados para fins descritivos; e os intervalos de 

referência são aqueles valores que estão situados entre o menor e o maior limite de 

referência (Figura 5). 

Na medicina laboratorial, o intervalo de referência é uma ferramenta 

frequentemente utilizada no auxílio da avaliação do estado de saúde de pacientes 

indicando, algumas vezes, a necessidade de investigação clínica mais aprofundada.  
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Porém, a saúde de um indivíduo deve ser vista como um estado relativo (não 

absoluto), que pode variar em diferentes países, num mesmo país em tempos 

diferentes e num mesmo indivíduo em idades diferentes, isso porque o organismo 

humano está sujeito a variações causadas por processos fisiológicos, diferenças 

genéticas, doenças e fatores ambientais (ASHAVAID; TODUR; DHERAI, 2005; 

HORN; PESCE, 2003; WRIGHT; ROYSTON, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A determinação de intervalos de referência em populações saudáveis tem 

sido um problema para os químicos clínicos e pesquisadores. Existe uma grande 

dificuldade em atingir um tamanho representativo da amostra e em se obter recursos 

financeiros para os altos investimentos necessários. Além disso, a inclusão, no 

grupo de estudo, de pessoas com características diferentes (idade, gênero, raça, 

etc.) e com costumes diferentes (estilo de vida e hábitos alimentares diferentes), 

assim como a inclusão de indivíduos não-saudáveis, pode levar ao surgimento de 

Figura 5 - Seleção de indivíduos de referência para estabelecer um intervalo de referência 
Fonte: AYTEKIN; EMERK, 2008 (traduzido) 
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outliers, ou seja, resultados muito discordantes com relação ao modo de distribuição 

das amostras (HORN et al., 2001; IYENGAR; WOITTIEZ, 1988). 

 Uma forma de se tentar evitar os outliers na distribuição de referência é 

reduzir a variabilidade interindividual dentro da amostra do grupo de referência. A 

estratificação por idade e gênero é o pré-requisito mínimo para isso, mas podem ser 

incluídos outros grupos (por raça, etnia, índice de massa corporal e hábitos 

alimentares) (CERIOTTI , 2007). 

 A IFCC enfatiza que, para estabelecer um intervalo de referência para um 

determinado analito, é necessário se ter uma população de referência mais 

homogênea possível num estado de saúde bem definido. Para isso, o procedimento 

de seleção dos indivíduos de referência deve obedecer rigorosamente a critérios de 

inclusão e exclusão previamente definidos. A elaboração de um questionário, 

baseado em trabalhos similares realizados em outras regiões, pode auxiliar nessa 

seleção. Também é importante que os procedimentos pré-analíticos sejam 

padronizados e seguidos cuidadosamente, tais como: a preparação do sujeito da 

pesquisa (Ex: tempo de jejum, uso de medicamentos, exercício recente); a obtenção 

da amostra (Ex: hora da coleta, tempo do torniquete, postura do sujeito, escolha do 

tubo); e o processamento das amostras coletadas (Ex: tempo de coagulação, 

centrifugação e armazenamento) (ASHAVAID; TODUR; DHERAI, 2005; HENNY; 

PETERSEN, 2004; HOROWITZ, 2008; LEITE et al., 2005). 

 Depois de definir as amostras a serem analisadas, mesmo com todos os 

cuidados citados acima, a presença dos outliers ainda é uma possibilidade real. 

Entretanto, a recomendação do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 

também conhecido como National Committee for Clinical Laboratory Standards 

(NCCLS), é tentar manter os valores em vez de excluí-los, a menos que a razão 

destes outliers seja conhecida (Ex: um erro na análise, uma amostra inadequada) 

(HORN; PESCE, 2003). 

 Segundo Ashavaid et al. (2005), podem existir três tipos de intervalos de 

referência: o intervalo de tolerância, o intervalo de predição e o intervalo 

interpercentil. Este último é o mais comumente usado, é simples de ser estimado e é 

o recomendado pela IFCC. Ele corresponde a 95% dos valores centrais de uma 

distribuição de referência, compreendendo os valores que estão entre os percentis 

2,5 e 97,5, ou seja, entre os dois limites de referência (POULSEN; HOLST; 

CHRISTENSEN, 1997; WRIGHT; ROYSTON, 1999). 
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 Os testes estatísticos paramétrico e não-paramétrico podem ser utilizados 

para determinar os intervalos de referência interpercentis. Porém, o método mais 

recomendado atualmente é o não-paramétrico, isso porque ele não necessita de que 

os dados apresentem uma distribuição normal (Gaussiana), além de não exigir 

conhecimentos estatísticos tão aprofundados. São necessárias pelo menos 120 

amostras para determinar um intervalo de referência por esse método, trabalhando-

se com um limite de confiança de 90% (HOROWITZ, 2008). 

 Em 2000, o CLSI desenvolveu um documento que atualmente é considerado 

a melhor fonte, por apresentar abordagens mais confiáveis, para se saber como 

determinar intervalos de referência. Nesse documento é sugerido que novos 

intervalos de referência sejam determinados para todo ensaio analítico modificado 

ou recentemente desenvolvido. Essa sugestão está direcionada principalmente para 

os fabricantes de reagentes laboratoriais, assim como para os laboratórios clínicos 

que desenvolvem seus próprios ensaios ou modificam aqueles já existentes 

comercialmente (FRIEDBERG et al., 2007). 

 A IFCC recomenda que cada laboratório estabeleça seus próprios intervalos 

de referência, porém, a maioria deles, por comodidade, segue os valores sugeridos 

pelos fabricantes dos seus reagentes. Esses fabricantes deveriam descrever as 

exatas condições utilizadas para produzir seus intervalos de referência, tais como 

metodologia estatística e população de referência, e publica-las juntamente com 

seus respectivos reagentes comercializado. Geralmente isso não acontece e, por 

esse motivo, alguns intervalos de referência podem ser questionados e mais estudos 

devem ser realizados enfocando populações de regiões específicas (ASHAVAID; 

TODUR; DHERAI, 2005; HENNY; PETERSEN, 2004; HOROWITZ, 2008). 

Atualmente, existem alguns estudos em andamento para determinar 

intervalos de referência. Na Europa há vários projetos, dentre eles o TURA, que está 

sendo conduzido pelo The Association of Clinical Biochemist (KBUD), na Turquia. O 

TURA não é o primeiro estudo de intervalo de referência nesse país, mas é o mais 

recente e ambicioso de todos, pois está recebendo colaboração de muitos 

laboratórios públicos e privados, universidades e hospitais. O objetivo inicial desse 

projeto é estabelecer e atualizar os intervalos de referência de vários analitos, com 

foco específico na população da Turquia. O NORIP (NOrdic Reference Interval 

Project) e o REALAB são exemplos de estudos europeus bem sucedidos, nos quais 

foram determinados intervalos de referência para os principais analitos químicos. No 
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Canadá, um outro projeto, o CALIPER, tem como objetivo principal estabelecer 

intervalos de referência pediátricos ético-específico para os analitos de 

necessidades mais urgentes (AYTEKIN; EMERK, 2008). 

 

 1.4.1. Perfil lipídico e intervalos de referência 

 

 Desde a década de 50, pesquisadores vêm mencionando em seus artigos a 

variabilidade encontrada nas concentrações plasmáticas dos lipídios e lipoproteínas. 

As razões desta variabilidade estão associadas principalmente a diferenças entre as 

populações humanas e aos procedimentos analíticos e pré-analíticos dos 

laboratórios (MARCOVINA; GAUR; ALBERS, 1994; SIMITH et al., 1993). 

 Variações muito grandes podem ocorrer nos valores séricos do CT, suas 

frações (HDL-C, LDL-C e VLDL-C) e TG em dosagens sucessivas, limitando, assim, 

sua utilização clínica. As razões para essas variações podem estar relacionadas à 

metodologia e a procedimentos utilizados pelos laboratórios ou relacionadas à 

características intrínsecos do indivíduo, sendo estas últimas influenciadas por 

variáveis biológicas (gravidez, idade, sexo e peso), ambientais (estresse, dieta, 

consumo de álcool, tabagismo e atividade física) e genéticas (raça). Além disso, o 

uso de alguns medicamentos e a presença de algumas doenças também pode 

contribuir para essas variações do perfil lipídico (LUSSIER-CACAN et al., 2002; 

SCHIAVO; LUNARDELLI; OLIVEIRA, 2003; ZIMATH et al, 2008). 

 De forma geral, os autores nacionais tendem a utilizar em seus estudos 

intervalos de referência de lipídios, lipoproteínas e apolipoproteínas procedentes de 

outros países, principalmente os de origem norte-americana. Isso acontece porque a 

própria Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemia também adota esses valores, que são 

transcritos do National Cholesterol Education Program e foram estabelecidos nos 

EUA em 1992. Contudo, essa prática pode induzir erros, pois desconsidera 

diferenças étnicas, socioeconômicas, culturais e os hábitos alimentares da 

população brasileira  (SILVA et al., 2007). 

 Seki et al. (2003), estudando o perfil lipídico de escolares com até 19 anos, 

observaram que os valores dos intervalos de referência que eles propuseram eram 

diferentes dos recomendados pela III DBSD para esta faixa etária. Concluíram, 

então, que os intervalos de referência transcritos do NCEP podem não ser aplicáveis 

em determinadas regiões brasileiras. Além disso, a utilização indiscriminada de 
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intervalos de referência procedente de outros países, somado a falta de 

padronização nas amostragens e nas metodologias, pode induzir potenciais vieses 

de mensuração em estudos epidemiológicos nacionais. 

 Em outro estudo, foi demonstrado que existe uma distribuição desigual das 

concentrações médias de lipídios e lipoproteínas em crianças e adolescentes de 

populações diferentes e que, até em uma mesma população, pode haver uma 

grande variação de um analito com relação à idade, ao sexo e à raça dos indivíduos 

(SEKI et al., 2006).  

 Frente a essas observações, é necessária a realização de mais estudos 

regionais para determinar intervalos de referência para lipídios, lipoproteínas e 

apolipoproteínas em populações específicas, preocupando-se em manter, o máximo 

possível, a homogeneidade do grupo estudado. 

 

 

1.5. Rio Grande do Norte 

 

 1.5.1. Aspectos Físicos 

 

 O Estado do Rio Grande do Norte (RN) possui uma área de 52.796,791 km², 

correspondendo a 0,62% do território brasileiro e 3,41% da região nordeste. Sua 

distância entre os pontos extremos Norte e Sul é de 233 km e entre os pontos 

extremos Leste e Oeste, 403 km. Atualmente, apresenta 167 municípios, 

organizados em dezenove microrregiões e quatro mesorregiões (Figura 6). Em 

1975, um estudo realizado pela Secretaria de Estado do Planejamento e das 

Finanças (SEPLAN) também organizou o RN em zonas e subsonas homogêneas 

(Figura 7), levando em consideração os aspectos físicos e as características 

econômicas e demográficas de cada região (IDEMA, 2002; IDEMA, 2007). 

Aproximadamente 75% do espaço norte-rio-grandense encontra-se inserido 

no semi-árido, cujas características climáticas peculiares – altas temperaturas, baixa 

umidade, elevada insolação, índices pluviométricos escassos e irregulares – torna-o 

susceptível a estiagens cíclicas. Associada a este clima, verifica-se a existência de 

uma cobertura vegetal do tipo caatinga e de uma malha hidrográfica intermitente 

(MORAIS; DANTAS, 2006). 
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Figura 6 - Municípios (A), microrregiões (B) e mesorregiões (C) do Rio Grande do Norte 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte (modificado) 

Legenda: Microrregião... 

(1)...da Serra de São Miguel 

(2)...de Pau dos Ferros 

(3...de Umarizal 

(4)...da Chapada do Apodi 

(5)...de Mossoró 

(6)...do Médio Oeste 

(7)...do Seridó Ocidental 

(8)...do Vale do Açu 

(9)...do Seridó Oriental 

(10)...da Serra de Santana 

(11)...de Angicos 

(12)...de Macau 

(13)...da Borborema Potiguar 

(14)...do Agreste Potiguar 

(15)...da Baixa Verde 

(16)...do Litoral Nordeste 

(17)...do Litoral Sul 

(18)...de Macaíba 

(19)...de Natal 
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O restante do território estadual corresponde às regiões Agreste e Litorânea, 

onde predominam climas com temperaturas mais amenas, maior umidade e índices 

pluviométricos mais elevados. Com relação a cobertura vegetal, verifica-se a 

presença de manchas da Mata Atlântica, próximo a faixa litorânea, e de espécies 

típicas de áreas de transição no Agreste (MORAIS; DANTAS, 2006). 

 

1.5.2. Aspectos Demográficos e sociais 

 

A população do RN, segundo o Censo demográfico de 2000, era composta de 

2.776.782 habitantes, concentrando 73,35% desses na área urbana e 26,65% na 

área rural. A série histórica revela uma migração crescente campo-cidade a partir de 

1970, sendo que no período entre 1991 e 2000 esse fenômeno ocorreu de forma 

mais lenta, provavelmente em decorrência dos programas de assentamento rural, 

Figura 7 - Zonas e subzonas do Rio Grande do Norte 
Fonte: IDEMA, 2002 
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que incentivam e viabilizam a permanência do homem no campo (IBGE, 2000; 

IDEMA, 2002). 

Mesmo assim, a densidade demográfica do RN como um todo vem 

aumentando ao longo dos anos em virtude do contínuo crescimento da população. A 

última contagem populacional revelou que esse aumento foi de 8,5% em sete anos 

(de 2000 a 2007), existindo hoje cerca de 3.013.740 potiguares. Por outro lado, esse 

mesmo levantamento demonstrou uma queda na diferença proporcional entre 

homens e mulheres, de 6,24% para 4,16%. Contudo, é importante destacar que 

essa população encontra-se distribuída de forma irregular, concentrando-se 

principalmente no Litoral Oriental. Em todo o Estado, apenas três municípios têm 

mais de 150.000 habitantes, são eles: Natal, a capital do RN (774.230 habitantes); 

Mossoró (234.390 habitantes); e Parnamirim (172.751 habitantes) (IBGE, 2007). 

A estrutura etária (pirâmide populacional) dos norte-rio-grandenses reflete a 

queda da fecundidade que vem declinando paulatinamente e provoca o 

estreitamento da base da pirâmide, diminuindo a proporção de crianças e jovens. Já 

a redução da mortalidade, tem como conseqüência a elevação da expectativa de 

vida, provocando o alargamento do topo da pirâmide em decorrência de um 

significativo aumento da população com 70 anos ou mais. Dessa forma, tem se 

observado que o contingente da população de 0 a 14 anos de idade (jovens) está 

reduzindo rapidamente, enquanto que as populações de 15 a 64 anos e de 65 anos 

ou mais (adultos e idosos) vêm aumentando gradativamente. Entretanto, o RN ainda 

apresenta características de uma população jovem, porém com tendências ao 

envelhecimento (IDEMA, 2002). 

 

1.5.3. Culinária 

 

Patrimônio cultural é todo produto de ação consciente e criativa dos homens 

sobre o seu meio ambiente. Isso é o que distingue as sociedades e grupos sociais 

uns dos outros, dando-lhes identidade própria, a identidade cultural. 

O ato de se alimentar não é apenas biológico, mas é também social e cultural. 

Possui um significado simbólico para cada sociedade e para cada cultura. È fator de 

diferenciação cultural, uma vez que a identidade é comunicada pelas pessoas 

também através do alimento, que reflete as preferências, aversões, identificações e 

discriminações. Através da alimentação, é possível visualizar e sentir tradições que 
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não são ditas. A alimentação é também memória, opera muito fortemente no 

imaginário de cada pessoa, e está associada aos sentidos: odor, a visão, o sabor e 

até a audição. Destaca as diferenças, as semelhanças, as crenças e a classe social 

a que se pertence, por carregar as marcas da cultura (BARROCO, L. M. S.; 

BARROCO, H. E., 2008). 

Apesar de muitas influências, a culinária brasileira é o resultado da fusão de 

hábitos alimentares do português colonizador, do indígena espoliado e do escravo 

africano, através de variados pratos que representam as raízes e que simbolizam as 

regiões, sofrendo constantes modificações de cunho local, econômico, político e 

cultural (CAMPOS et al., 2008).  

Além das influências indígena, portuguesa e africana, os nordestinos também 

receberam contribuições de holandeses, franceses e ingleses, que invadiram o 

território e o dominaram durante uma época. O resultado disso foi o surgimento de 

uma culinária rica e variada, que caracteriza a região. No litoral do Nordeste (do 

Piauí até o sul da Bahia), conhecido como Zona da Mata, o solo é fértil e as plantas 

encontram condições adequadas para se desenvolverem bem. Os alimentos mais 

comuns nessa área são: a farinha de mandioca, o feijão, a carne de sol, a rapadura 

e o milho. No sertão nordestino, por sua vez, a população se dedica à criação de 

gado bovino e caprino, usando a carne, leite, queijo e a manteiga (RADAELLI; 

RECINE,_). 

Devido a sua localização geográfica, às margens do oceano Atlântico, o Rio 

Grande do Norte tem uma culinária que se divide entre os produtos da terra e os 

frutos do mar. Diversos tipos de bolos e outras iguarias, como o cuscuz, a canjica, a 

pamonha, a tapioca, a cocada e o pé-de-moleque, são preparados com produtos da 

terra (mandioca, milho verde, coco, castanha, etc.). Entre os frutos do mar estão os 

peixes miúdos (cangulo, sanhoá, biquara, carapeba) e os pescados mais nobres 

(camarão, lagosta, arabaiana, cioba, cavala, bicuda, garoupa) (CAMPOS et al., 

2008). 

No interior do RN, há séculos que a culinária está associada à atividade 

pecuária, que produz uma grande variedade de comidas típicas, como a carne-de-

sol, a paçoca, o queijo de manteiga e de coalho, a coalhada, a nata, etc. Uma 

variedade de frutas regionais (manga, mamão, abacaxi, banana, caju, cajá, 

mangaba, maracujá) e outras especiarias, como a galinha caipira, a galinha à 
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cabidela, o caranguejo e o feijão verde, complementam o tradicional cardápio 

potiguar (CAMPOS et al., 2008). 

 

1.5.4. Características regionais 

 

De acordo com o projeto ESTUDOS REGIONAIS DO RIO GRANDE DO 

NORTE (2007), desenvolvido por alguns alunos e professores da UFRN, a 

mesorregião Leste Potiguar é a mais expressiva do RN. Localizada na Zona da 

Mata, essa mesorregião foi a primeira a ser ocupada pelos colonizadores do Rio 

Grande do Norte, em função das condições naturais favoráveis à agricultura. Sua 

vegetação, com ampla diversidade de espécies, forma um complexo florístico de 

Mata Atlântica. A geologia apresenta formas de relevo como planícies e tabuleiros 

litorâneos associados aos depósitos quaternários. O clima tropical úmido e sub-

úmido ocorre em uma faixa de aproximadamente 80 km (largura), proporcionando 

um conjunto de terras úmidas e baixas, que constitui um ecossistema importante 

para o crescimento e a estabilidade da produção agrícola e aquícola devido a sua 

alta diversidade biológica e o seu apoio, direto ou indireto, a uma série de atividades 

econômicas. 

A cultura popular do Leste Potiguar, quanto aos usos, costumes e 

alimentação, nutre-se das mesmas fontes da cultura nordestina e do Rio Grande do 

Norte em geral. Suas particularidades receberam influências dos elementos étnicos 

que a constituíram: o colonizador português, os negros vindos da África e os índios 

potiguares (litoral) e cariris (sertão) (ESTUDOS REGIONAIS DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2007). 

A organização espacial do litoral leste do RN estrutura-se a partir da Região 

Metropolitana de Natal, também conhecida como Grande Natal. Ela constitui o 

principal pólo industrial, comercial e de serviços, concentrando também as atividades 

político-administrativas do Rio Grande do Norte. Inicialmente, esse espaço 

englobava os municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-

Mirim, Macaíba e Extremoz. Em 2002, a Lei Estadual Complementar nº 221, 

determinou a incorporação dos municípios de Nísia Floresta e São José de Mipibu. 

Posteriormente, por força da Lei Complementar n° 315, de 30 de novembro de 2005, 

foi adicionado o município de Monte Alegre, totalizando nove municípios sob sua 

jurisdição. A Grande Natal, que compreende 3,59% do território estadual, apresenta 
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características tipicamente urbanas e abriga atualmente cerca de 1.255.409 

habitantes (IBGE, 2007; IDEMA, 2002; SEMURB, 2006).  

O Agreste é uma área do nordeste brasileiro correspondente a uma faixa de 

transição entre o litoral, de clima úmido, e o sertão, quente e seco. Apesar de estar 

inserida no semi-árido nordestino, é considerada uma região de mudanças 

climáticas e contrastes ecológicos entre a Zona da Mata e a Caatinga. Essa variação 

dos aspectos naturais é acompanhada pela diversidade de produção econômica e 

de organização do espaço (GONÇALVES, 2005). 

A posição intermediária do Agreste Potiguar é uma das características 

fundamentais que a diferencia das demais regiões, tanto no plano fisiográfico quanto 

no plano socioeconômico. Em virtude da fraca base produtiva e deficitária estrutura 

urbana das pequenas cidades agrestinas, as quais não atendem a demanda da 

população, foi gerada uma forte dependência em relação a Grande Natal, 

principalmente no que se refere aos setores de emprego, educação e saúde. 

Atualmente, a sustentação econômica dessas cidades está calcada na pecuária, na 

agricultura de sequeiro (milho, feijão e mandioca), nos empregos públicos 

(municipais e estaduais), nas aposentadorias e no pequeno comércio local 

(GONÇALVES, 2005). 

O Seridó é uma região do semi-árido nordestino marcada pela paisagem da 

Caatinga e pelo enredo histórico das secas, que ciclicamente atingem esse espaço. 

Está inserido na mesorregião Central Potiguar e sua organização espacial (Seridó 

Ocidental, Seridó Oriental e Serra de Santana) é fundamentada em critérios sociais, 

ambientais, políticos e econômicos. Em decorrência das suas características 

climáticas e das ações antrópicas desenvolvidas historicamente, principalmente as 

atividades agropecuárias e de mineração, essa área apresenta um alto nível de 

susceptibilidade à desertificação. Atualmente, o Seridó é composto por vinte e cinco 

municípios (Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais 

Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, 

Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Matos, Santana do Seridó, São 

João do Sabugi, São Fernando, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra do 

Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas) (ADESE, 2008). 

Uma grande parcela da produção de gêneros alimentícios (carne de sol, 

queijos, biscoitos, bolos e doces) fabricados em quase todos os municípios 

seridoenses, com destaque para Caicó e Currais Novos, constitui um dos aportes da 
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culinária que sustenta o turismo da capital do RN. Também compõe esse cenário 

produtivo: a indústria têxtil e de confecção, que produz redes, panos de prato, 

lençóis, bonés, camisetas e roupas íntimas; a indústria ceramista; e a produção de 

bordados, sendo esta mercadoria reconhecida pela qualidade e beleza, e levada às 

feiras nacionais e internacionais como um ícone do artesanato potiguar (COSTA et 

al., 2007; MORAIS, 2005). 

A dinâmica econômica que impulsiona o Oeste Potiguar está ligada às 

agroindústrias, extrativismo mineral e Indústria petrolífera. O processo de expansão 

urbana das cidades dessa mesorregião é consequencia do bom desempenho dos 

setores salineiro, agrícola (fruticultura irrigada) e petrolífero nas economias locais. 

Estes setores promoveram, ao longo das décadas de 1980 e 1990, um 

desenvolvimento significativo, resultante do aperfeiçoamento de novas técnicas de 

produção que gerou desenvolvimento e ampliou seus mercados. Com isso houve a 

perda significativa de empregos, devido o processo de mecanização das empresas, 

mas também ocorreu um aumento considerável do setor de prestação de serviços 

(ESTUDOS REGIONAIS DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007). 

Situada no extremo oeste do estado, Mossoró representa a segunda cidade 

de maior importância na hierarquia urbana do Rio Grande do Norte, depois de Natal, 

não só pelo número de habitantes, mas também pelas funções que exerce como 

polo regional, oferecendo vários bens e serviços para a população dessa área. 

(BAPTISTA et al., 2005). Sua economia encontra-se em fase de expansão atraindo 

indústrias de grande porte e o potencial turístico está voltado para as águas termais, 

as salinas, as praias de Tibau e de Areia Branca, os poços de petróleo e o rio 

Mossoró (PETTA et al., 2007). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Geral 

 

 Estabelecer intervalos de referência para lipídios, lipoproteínas e 

apolipoproteínas em adultos no estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

2.2. Específicos  

 

▪ Avaliar o perfil lipídico, a glicemia, a função renal e a função hepática da 

população de referência; 

▪ Determinar as concentrações séricas de Apo A-I, Apo B e Lp(a) da amostra do 

grupo de referência; 

▪ Comparar o estilo de vida e os hábitos alimentares entre os indivíduos do sexo 

feminino e do sexo masculino da amostra do grupo de referência; 

▪ Comparar os valores da concentração sérica de glicose, de ureia, de creatinina e 

dos componentes do perfil lipídico entre os indivíduos do sexo feminino e do sexo 

masculino da amostra do grupo de referência; 

▪ Correlacionar sexo e idade para o perfil lipídico da amostra do grupo de 

referência; 

▪ Correlacionar sexo e mesorregião para o perfil lipídico da amostra do grupo de 

referência; 

▪ Determinar os limites de referência para o perfil lipídico da amostra do grupo de 

referência. 
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3. METODOLOGIA E CASUÍSTICA 

  

 

3.1. Descrição da pesquisa 

  

 O presente estudo classifica-se como uma pesquisa aplicada, quanto à sua 

natureza, e descritiva, quanto ao seu objetivo. Entretanto, a metodologia empregada 

para a obtenção dos resultados permite também caracterizá-lo como um estudo 

epidemiológico de corte transversal, uma vez que o contato com os sujeitos que 

participaram da pesquisa só ocorreu em uma única ocasião (REIS; CICONELLI; 

SALOPPA, 2002). 

 

 

3.2. Aspectos éticos 

 

 Este estudo foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e, estando de acordo com as Diretrizes 

da Resolução 196/96 e complementares, recebeu parecer favorável com número de 

protocolo 023/07 (Anexo 1). 

 Os sujeitos da pesquisa foram previamente informados sobre os objetivos do 

trabalho e participaram voluntariamente, mediante assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que garantia sigilo e anonimato. Ao final 

das análises laboratoriais, todos os voluntários receberam gratuitamente os 

resultados dos testes. 

 

 

3.3. População e amostra 

 

No período entre agosto de 2007 e dezembro de 2008, participaram desta 

pesquisa 2.237 indivíduos residentes no Estado do Rio Grande do Norte. Todos eles 

se apresentaram de forma voluntária e aleatória. 

De acordo com o IBGE, em 2007 o RN possuía cerca de 1.707.667 habitantes 

com idade entre 18 e 59 anos. A partir desse registro, foi possível realizar o cálculo 

para obtenção da amostra aleatória simples para população finita utilizando a 
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fórmula demonstrada na Figura 8. Dessa forma, foi estimada para este estudo uma 

amostra representativa de 385 indivíduos, considerando a proporção de 49% e 51% 

para os sexos masculino e feminino, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a preocupação de abranger todas as mesorregiões (Figura 6C, pág. 44) 

e garantir a participação de voluntários por todo o Estado da forma mais uniforme 

possível, foi realizada uma prévia seleção dos principais e mais populosos 

municípios do RN. Na Tabela 3 estão discriminadas as quatro mesorregiões e o 

tamanho da amostra proposto para cada uma delas. Já na Figura 9, estão 

identificados os municípios onde foram realizadas as coletas das amostras 

biológicas. É importante enfatizar que as coletas não eram restritas aos moradores 

desses municípios e, sendo assim, vários interessados, residentes em cidades 

vizinhas, compareceram aos postos de coleta e se dispuseram a participar da 

pesquisa. 

 

 

3.4. Critérios de seleção 

 

 Para fazer parte da população de referência desse estudo, os indivíduos 

deveriam obedecer aos critérios de seleção previamente determinados. Dentre os 

critérios de inclusão é possível citar os seguintes: 

( )
( ) qpN

Z

B

qpN
n

⋅+−⋅













⋅⋅
=

1
2

2/

2

α

 

 
Onde: 
N = total de pessoas na população na faixa etária de 18 a 59 anos de idade (N = 1.707.667) 
n= total de pessoas da amostra  
B= erro amostral adotado (B=0,05) 
Zα/2= normal padronizada adotada ao nível de 95% de confiança (Zα/2 = 1,96) 
p= proporção amostral (utilizou-se o limite superior: p·q ≤ 0,25) 
 

Figura 8 - Fórmula para cálculo do tamanho amostral 
Fonte: SILVA, 2001 
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Tabela 3 - Estimativa da distribuição da amostra populacional por mesorregião do 
Rio Grande do Norte 

MESORREGIÃO 
NÚMERO DE HABITANTES 

COM 18 A 59 ANOS DE IDADE 

(IBGE, 2007) 

AMOSTRA 

Oeste Potiguar 448.772 102 

Central Potiguar 209.995 47 

Agreste Potiguar 210.095 48 

Leste Potiguar 831.598 188 

Fonte: Metodologia do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Ter idade entre 18 e 59 anos, podendo ser de ambos os sexos; 

▪ Estar em jejum por no mínimo 12 horas e no máximo 14 horas, podendo ter 

ingerido água normalmente; 

▪ Não ter realizado exercícios físicos intensos nas 24 horas anteriores à coleta; 

Figura 9 - Municípios do RN selecionados para realizar a coleta das amostras biológicas 
Fonte: Metodologia do estudo 
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▪ Não ter consumido bebida alcoólica nas 72 horas anteriores à coleta; 

▪ Ser aparentemente saudável; 

▪ Assinar o TCLE; 

▪ Responder ao questionário. 

Seguindo os critérios de exclusão utilizados, não fizeram parte da amostra do 

grupo de referência aqueles (as) que: 

▪ Tiveram o Índice de Massa Corporal (IMC) indicativo de obesidade; 

▪ Recusaram-se a assinar o TCLE; 

▪ Não concordaram em responder ao questionário; 

▪ Declararam-se gestantes (para voluntárias do sexo feminino); 

▪ Declararam ter algum tipo de doença crônica (HAS, diabete melito, hipo ou 

hipertireoidismo, etc.) ou fazer uso de algum medicamento que interfira no perfil 

lipídico; 

▪ Apresentaram, após a realização das análises laboratoriais, resultados indicativos 

de alguma alteração na função hepática, na função renal, na glicemia e/ou no 

metabolismo lipídico (presença de dislipidemia).  

No TCLE (Apêndice A) constava uma breve explicação dos objetivos da 

pesquisa e dos métodos que seriam empregados, além da garantia do anonimato 

dos voluntários participantes. Ao assinar o Termo, eles autorizaram a utilização dos 

resultados das análises e das informações fornecidas no questionário. 

O questionário (Apêndice B), por sua vez, foi elaborado com a preocupação 

de garantir a máxima compreensão e a obtenção de respostas corretas pelos 

participantes. Ele foi dividido em três partes: I) Identificação do sujeito da pesquisa 

(sexo, idade, número de registro); II) Aspectos sociais (procedência, escolaridade, 

estado civil, raça, profissão atual); III) Aspectos clínicos (estilo de vida, doenças 

presentes, medicamentos usados). 

 

 

3.5. Avaliação antropométrica 

 

A identificação dos indivíduos obesos foi realizada através do cálculo do IMC, 

a partir da medida do peso em quilogramas e da altura em metros, sendo esta 

elevada à segunda potência [peso (kg) / altura (m)2]. Também foi seguida a 
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classificação proposta pela Organização Mundial da Saúde, que reconhece como 

obesos as pessoas com IMC igual ou maior que 30 kg/m2.  

A estatura de uma pessoa é a distância entre o vertex (ponto mais alto da 

cabeça) e a região plantar (solo). Para essa medida foi utilizada uma fita métrica, 

com escala de 0,1 centímetro, fixada verticalmente em uma parede acima de um 

metro de comprimento a partir do chão. O avaliado (sujeito da pesquisa) tinha que 

estar descalço, permanecer em pé com as pernas esticadas e juntas e com os 

calcanhares rentes ao solo, formando um ângulo reto com a parede. O peso tinha 

que ficar distribuído igualmente entre as duas pernas, os braços livremente soltos ao 

longo do tronco, as palmas das mãos voltadas para as coxas e a cabeça 

posicionada no plano de Frankfurt. Uma régua foi colocada no ponto mais alto da 

cabeça com o avaliado em apnéia inspiratória no momento da medida (ALVAREZ; 

PAVAN, 2007). 

O peso é a medida da massa total do corpo. Neste estudo, uma balança 

digital portátil com resolução de 100 gramas, previamente aferida e colocada numa 

superfície horizontal e plana, foi utilizada para pesar os voluntários. Eles tinham que 

estar descalços, em pé sobre o centro da plataforma da balança, distribuindo 

igualmente o peso pelas duas pernas e vestindo trajes leves.  A medida foi efetuada 

pela observação do valor no leitor eletrônico (ALVAREZ; PAVAN, 2007). 

 

 

3.6. Obtenção e processamento das amostras biológicas 

 

Depois da assinatura do TCLE, da aplicação do questionário e das medidas 

de peso e altura, cada voluntário, após completar o jejum alimentar de 12 horas, foi 

submetido a punção venosa para a coleta de 10mL de sangue. Foram utilizados 

tubos de contenção a vácuo contendo gel separador que estavam identificados com 

os respectivos números de registro dos sujeitos da pesquisa.  

Ao final das coletas, as amostras de sangue foram centrifugadas (2000 g, a 

25ºC) durante 10 minutos para obtenção dos soros. Quando as coletas foram 

realizadas em municípios distantes, o processamento das amostras ocorria em um 

laboratório colaborador situado nestes locais. Os soros foram, então, devidamente 

refrigerados após o processamento do sangue para que fossem transportados até o 

Laboratório de Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal. Neste laboratório, uma alíquota 

de cada soro (1 mL) foi separada e congelada a -80ºC, sendo o restante utilizado 

para  as dosagens bioquímicas. Quando descongeladas, as alíquotas foram 

utilizadas para a determinação de apolipoproteínas e Lp(a). 

Os procedimentos adotados para a coleta, transporte e processamento das 

amostras biológicas basearam-se nas recomendações contidas nos documentos do 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2007; NCCLS, 2004; NCCLS). 

 

 

3.7. Avaliação laboratorial 

 

Toda avaliação laboratorial também foi desenvolvida no Laboratório de 

Bioquímica Clínica da UFRN. As análises bioquímicas foram importantes para 

avaliar o estado de saúde dos voluntários quanto à função hepática, função renal, 

glicemia de jejum e perfil lipídico, servindo como critério de exclusão para aqueles 

que apresentaram resultados alterados. 

Os resultados foram disponibilizados e entregues de forma gratuita a todos os 

voluntários participantes, mesmo àqueles que não preencheram todos os critérios de 

seleção para fazer parte da amostra do grupo de referência. No Apêndice C está o 

modelo do formulário utilizado para entregar os resultados. 

 

3.7.1. Avaliação hepática, renal e da glicemia 

 

Para a avaliação da função hepática foram analisadas as atividades das 

enzimas gama-glutamiltransferase (GGT - EC 2.3.2.2), aspartato aminotransferase 

(AST - EC 2.6.1.1) e alanina aminotransferase (ALT - EC 2.6.1.2). As concentrações 

séricas de creatinina e ureia serviram para avaliar a função renal.  

A glicemia de jejum foi determinada para excluir possíveis voluntários 

diabéticos ou com resistência à insulina. É importante ressaltar que, devido à baixa 

estabilidade da glicose nas amostras, a glicemia foi medida sempre imediatamente 

após a obtenção dos soros. Isto quer dizer que nos municípios mais distantes a 

dosagem de glicose foi realizada nos laboratórios colaboradores destes locais. 
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Tanto para a medida da atividade das enzimas hepáticas quanto para a 

dosagem da concentração plasmática de ureia, creatinina e glicose, foram utilizados 

reagentes da Labtest Diagnóstica®. Tais produtos são vendidos comercialmente e 

seguem técnicas enzimáticas já padronizadas. A leitura dos resultados foi realizada 

no espectrofotômetro semiautomatizado RA-50 (Bayer Diagnóstica®, Irlanda). Os 

intervalos de referência adotados foram propostos pelos próprios fabricantes dos 

reagentes (Tabela 4). Todos os indivíduos que apresentaram resultados fora desses 

intervalos foram excluídos do estudo. 

 

 

Tabela 4 - Intervalos de referência das dosagens bioquímicas 

INTERVALO DE REFERÊNCIA 
DOSAGEM 

Sexo Masculino Sexo Feminino  

Glicose jejum (mg/dL) 70 a 99 70 a 99 

Ureia (mg/dL) 10 a 50 10 a 50 

Creatinina (mg/dL) 0,4 a 1,3 0,4 a 1,3 

AST (U/L) 11 a 39 10 a 37 

ALT (U/L) 11 a 39 10 a 37 

GGT (U/L) 10 a 45 5 a 32 

AST = aspartato aminotransferase   ALT = alanina aminotransferase  GGT = gama-glutamiltransferase 

Fonte: Labtest Diagnóstica 

 

 

3.7.2. Avaliação do perfil lipídico 

 

O perfil lipídico de todos os voluntários foi avaliado através das dosagens de 

colesterol total, HDL-C e triglicerídeos. Os valores de VLDL-C e LDL-C foram 

calculados como proposto por Friedewald e colaboradores, em 1972, (VLDL-C = TG 

/ 5 e LDL-C = CT - HDL-C - VLDL-C) e os valores de não-HDL-C foram calculados 

como recomendado pela NCEP (AHA, 2002) (não-HDL-C = CT - HDL-C). Quando a 

amostra do grupo de referência foi concluída as alíquotas de soro correspondentes 

foram descongeladas para a determinação das concentrações séricas de Apo A-I, 

Apo B e Lp(a). Além dos valores absolutos de cada componente plasmático do perfil 
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lipídico, também foram consideradas as razões CT/HDL-C, LDL-C/HDL-C e Apo B/ 

Apo A-I. 

Para as dosagens de CT, utilizou-se o método enzimático colesterol-

peroxidase da Labtest Diagnóstica®. Os TG, por sua vez, foram determinados pelo 

método enzimático glicerol, também da Labtest Diagnóstica®. Ambos os testes dão 

origem, ao final das reações, a uma solução de cor vermelha, cuja intensidade é 

diretamente proporcional à concentração desses analitos. A dosagem do HDL-C foi 

feita pelo mesmo método do CT, após precipitação das VLDL e LDL com ácido 

fosfotúngstico e cloreto de Magnésio (Labtest Diagnóstica®). Através do 

espectrofotômetro semiautomatizado RA-50 (Bayer Diagnóstica®, Irlanda) foi 

possível fazer a leitura da coloração formada e obter os resultados desses testes. 

Os intervalos de referência empregados para excluir os indivíduos com dislipidemias 

foram aqueles recomendados pela Associação Brasileira de Cardiologia (SBC), 

mediante as III DBSD (Tabela 2, pág. 26). 

As dosagens das apolipoproteínas foram realizadas através de imunoensaio 

turbidimétrico utilizando-se reagentes da Human GmbH®, Alemanha, específicos 

para Apo A-I e Apo B. Os fundamentos desses testes baseiam-se na especificidade 

da ligação entre os antígenos (Apo A-I ou Apo B), presentes no soro, e anticorpos 

(anti-Apo A-I ou anti-Apo B), presentes no reagente. A consequente turbidez 

formada pela presença desses imunocomplexos é proporcional à concentração 

dessas apolipoproteínas na amostra e pode ser medida por turbidimetria em 

340nm. A  Lipoproteína(a) também foi medida de forma semelhante, porém foi 

utilizado um ensaio imunoturbidimétrico com latex aprimorado da Human GmbH®, 

Alemanha. Nesse teste, as partículas de latex eram cobertas com anticorpos anti-

Lp(a) e aglutinavam quando em contato com as amostras (contendo o antígeno). A 

aglutinação foi proporcional à concentração de Lp(a) das amostras, medidas 

turbidemetricamente a 570nm. Para a leitura tanto dos ensaios das apoliproteínas 

quanto da Lp(a), utilizou-se o espectrofotômetro semiautomatizado Bio 2000 

(Bioplus®), seguindo todos os procedimentos técnicos recomendados pelos 

fabricantes. 

 
 
3.8. Definições das variáveis 
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 Seria inviável analisar todas as informações colhidas através dos 

questionários nesse estudo. Com certeza elas servirão para desenvolver outros 

trabalhos de grande importância científica. 

 Assim, foram selecionadas as seguintes variáveis para serem trabalhadas e 

apresentadas nesta dissertação: 

a) Variáveis categóricas: 

▪ Estilo de vida – tabagismo, etilismo e prática de atividade física; 

▪ Hábitos alimentares – consumo (de 4 à 7 vezes por semana) de gordura saturada, 

fritura, laticínios, verdura e frutas. 

b) Variáveis numéricas: 

▪ Idade; 

▪ Índice de massa corporal; 

▪ Glicemia; 

▪ Provas da função renal – ureia e creatinina; 

▪ Provas da função hepática – ASL, ALT e GGT; 

▪ Perfil lipídico – CT, TG, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, não-HDL-C, Apo A-I, Apo B, 

Lp(a), CT/HDL-C, LDL-C/HDL-C e Apo B/Apo A-I. 

  Os dados também foram agrupados quanto ao sexo (masculino e feminino), 

quanto à idade (de 18 a 27 anos, de 28 a 37 anos, de 38 a 47 anos e de 48 a 59 

anos) e quanto à mesorregião (Leste, Agreste, Central e Oeste potiguar). 

 

 

3.9. Limitações do estudo 

 

 Algumas limitações do presente estudo devem ser salientadas: 

▪ Ausência de auxilio financeiro, sendo todas as despesas (transporte, alimentação, 

reagentes, materiais para coleta, entre outros) patrocinadas pelos idealizadores do 

projeto; 

▪ Avaliação indireta do estilo de vida; 

▪ Avaliação indireta dos hábitos alimentares. 
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3.10. Análise estatística 

 

Todos os resultados foram tabulados e armazenados em um banco de dados 

desenvolvido no Microsoft Office Excel 2003. Os dados de interesse para o estudo – 

dados da amostra do grupo de referência – foram analisados no software Statistica, 

adotando nível de significância de 5% (p < 0,05). 

Para uma melhor caracterização da amostra, foi realizada primeiramente a 

estatística descritiva (média ± desvio padrão ou percentual total).  Em seguida, foi 

utilizado o teste t-Student para comparar os valores médios dos grupos feminino e 

masculino das variáveis numéricas. O teste de proporção foi utilizado para comparar 

as variáveis categóricas entre esses dois grupos. 

Ao agrupar os dados quanto à idade e quanto à mesorregião, foi necessário 

utilizar a análise de variância (ANOVA) para investigar a ocorrência de diferenças no 

perfil lipídico entre os quatro grupos formados em cada categoria. Quando presente, 

essa diferença foi localizada através da aplicação do teste de Tukey, ou seja, esse 

teste permitiu saber quais grupos diferiram entre si. 

 Para a determinação dos intervalos de referência do perfil lipídico foi usado 

um método estatístico não-paramétrico; isso porque vários parâmetros avaliados 

não apresentaram uma curva normal (Gaussiana). Assim, os dados foram dispostos 

em ordem crescente e cotados em percentis. Os limites de referência inferior e 

superior, que englobam 95% dos valores do grupo estudado, foram identificados 

através do percentil 2,5 e do percentil 97,5, respectivamente. Também foi 

determinado um intervalo de confiança de 90% para cada um desses limites. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Os protocolos da IFCC e do NCCLS determinam o uso de amostras de 

indivíduos saudáveis para estabelecer o intervalo de referência para um 

determinado analito. Porém, uma das maiores dificuldades para isso é definir uma 

população clinicamente normal ou sadia (HORN et al., 2001; JONES et al., 2004; 

SEKI et al., 2003). 

 Em 16 meses, foram coletadas amostras de sangue de 2.237 adultos (803 

homens e 1.434 mulheres) que residiam em municípios do Estado do Rio Grande do 

Norte. Por se tratar de um estudo bastante criterioso, apenas 379 (16,9%) desses 

voluntários preencheram todos os requisitos de seleção e formaram a amostra do 

grupo de referência utilizada para atingir o objetivo principal. Dessa amostra, 25,3% 

(n = 96) dos indivíduos eram do sexo masculino e 74,7% (n = 283) eram do sexo 

feminino (Figura 10). 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Caracterização da população de referência 
Fonte: Dados obtidos da amostra analisada 
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 Segundo Travassos et al. (2002), é bem conhecido o fato de que as mulheres 

fazem maior uso dos serviços de saúde do que os homens. Além das questões 

reprodutivas, elas tendem a avaliar seu estado de saúde de maneira mais negativa e 

também referem mais doenças crônicas do que eles, que, por sua vez, apresentam 

doenças comparativamente mais severas e de maior letalidade. Os dados do 

trabalho de Gomes, Nascimento e Araújo (2007) reforçaram os resultados de outros 

estudos, que associam a pouca procura por serviços de saúde por parte de homens 

a um modelo hegemônico de masculinidade. Além disso, foi observado que eles 

temem a descoberta de alguma doença grave, sentem-se envergonhados em expor 

seus corpos perante os profissionais de saúde e relatam a falta e a necessidade de 

unidades específicas para o tratamento da saúde do homem. Um outro trabalho 

revelou diferenças entre os gêneros quanto ao motivo da procura por serviços de 

saúde. Mesmo excluindo os partos e os atendimentos de pré-natal, as mulheres 

ainda são maioria na busca por serviços de exames de rotina e de prevenção, 

enquanto os homens, geralmente, só procuram os serviços de saúde por motivo de 

doença (PINHEIRO et al., 2002). 

 É importante esclarecer que, para alcançar o objetivo principal deste estudo, 

não foi necessário obedecer exatamente ao tamanho da amostra calculada (Figura 

8, pág. 53) e todos os resultados apresentados se referem aos dados obtidos dos 

379 voluntários da amostra do grupo de referência, através dos questionários e das 

análises laboratoriais. Esse fato está fundamentado nos protocolos do NCCLS, cuja 

recomendação é analisar pelo menos 120 amostras distintas para uma distribuição 

gaussiana (normal) dos dados ou cerca de 200 amostras para distribuição não-

gaussiana, podendo em ocasiões específicas ser utilizado um número menor 

(HORN; PESCE; COPELAND, 1998).  

 Ao organizar os 379 voluntários por faixa etária, foi observado que a maioria 

deles estava concentrada no grupo de 18 a 27 anos (n = 133) e que o número de 

voluntários foi menor, à medida que a faixa etária dos grupos aumentava (Figura 

11). De acordo com Sassi e Béria (2001), ao longo do ciclo da vida, o estado de 

saúde dos seres humanos e a percepção sobre o mesmo sofrem mudanças em 

função de transformações nas condições biológicas e de deterioração das condições 

fisiológicas. Por isso, a utilização de serviços de saúde muda com a idade sendo, 

em geral, mais elevada nos primeiros anos de vida, declinando até a adolescência e 

aumentando, progressivamente, até as idades mais avançadas. Essa tendência não 
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foi verificada no presente estudo, provavelmente, devido ao seu delineamento, que 

previa a inclusão na amostra do grupo de referência de voluntários com a máxima 

preservação das condições biológicas e fisiológicas e ocasionou, assim, a exclusão, 

principalmente, dos adultos menos jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Na Figura 12, também é possível observar uma distribuição gradativa da 

amostra em quatro grupos. A mesorregião Leste Potiguar agrupou grande parte dos 

voluntários (n = 177), isso porque é onde se concentra o maior número de habitantes 

do RN e foi onde se realizou a maioria das coletas de sangue. A capital do Estado, 

Natal, assim como o Laboratório de Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia 

da UFRN, também se localiza no Leste Potiguar. Para as outras mesorregiões, o 

número de voluntários foi menor quanto maior era a distância até a capital, pois 

aumentavam, assim, as dificuldades com relação à locomoção e ao transporte do 

material. 

 Um resumo quanto à idade, IMC, estilo de vida e hábitos alimentares dos 379 

participantes selecionados está apresentado na Tabela 5. Também é mostrada 

nessa tabela a comparação realizada entre o sexo feminino e o sexo masculino, a 

qual indicou diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) apenas para as 

variáveis IMC, Etilismo e Tabagismo. Com relação à idade, os dois grupos 

apresentaram valores médios bastante semelhantes. 

Figura 11 - Distribuição da amostra por faixa etária 
Fonte: Dados obtidos da amostra analisada 

133

109

87

50

100

80
67

3633 29
20

14

18 a 27 anos 28 a 37 anos 38 a 47 anos 48 a 59 anos
Faixas etárias

Total

Sexo Feminino

Sexo Masculino



  65  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A avaliação da composição corporal é uma medida importante do estado 

nutricional de indivíduos. O cálculo do IMC é o método mais simples, conveniente e 

utilizado para essa avaliação, mesmo não distinguindo massa gorda e massa magra 

(CERVI; FRANCESCHINI; PRIORI, 2005). O controle do peso corporal parece ser 

eficaz na prevenção de dislipidemias, com diminuição de LDL-C e aumento de HDL-

C (GIULIANO et al., 2005). Neste estudo, o grupo do sexo masculino apresentou 

IMC maior (24,41 ± 3,03 kg/m2) do que o grupo do sexo feminino (23,37 ± 2,89 

kg/m2) (Tabela 5). 

 O estilo de vida é caracterizado por padrões de comportamento identificáveis 

que podem ter um efeito profundo na saúde da população e está relacionado com 

diversos aspectos que refletem as atitudes, os valores e as oportunidades na vida 

das pessoas (OMS, 1998). A análise do estilo de vida dos participantes desta 

pesquisa foi realizada através da investigação do consumo de cigarros e bebidas 

alcoólicas e da prática de atividades físicas. Foram considerados etilistas e 

tabagistas aqueles que consumiam bebidas alcoólicas e cigarros, respectivamente, 

independente da frequência. Porém, só foram considerados ativos fisicamente 

aqueles que praticavam alguma atividade física pelo menos três vezes por semana. 

 Neste estudo, tanto o etilismo quanto o tabagismo foi mais relatado pelos 

homens do que pelas mulheres (Tabela 5). De acordo com os dados do Ministério 

da Saúde, obtidos através do VIGITEL (Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico) em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, a 

Figura 12 - Distribuição da amostra por mesorregião 
Fonte: Dados obtidos da amostra analisada 
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frequência de consumo de bebidas alcoólicas foi maior no sexo masculino, na 

maioria das cidades. O mesmo resultado foi observado para o hábito de fumar, 

porém em Natal, assim como em outras poucas capitais, o tabagismo foi mais 

frequente entre as mulheres (BRASIL, 2008). 

 

 

Tabela 5 - Medidas descritivas da idade, IMC, estilo de vida e hábitos alimentares da 
amostra do grupo de referência e o teste de comparação das variáveis entre os sexos 

SEXO 
VARIÁVEIS Masculino 

(n = 96)  
Feminino 
(n =283) 

P-VALOR 

Idade em anos (M ± DP) 33,81 ± 11,17 33,79 ± 10,61 0,986 
IMC em kg/m2 (M ± DP) 24,41 ± 3,03 23,37 ± 2,89 0,003 * 
Etilismo (%) 62,50 40,64 0,000 * 
Tabagismo (%) 13,54 8,83 0,000 * 
Prática de Atividade Física (%) 32,29 25,80 0,128 
**Consumo de Gordura saturada **(%) 52,08 43,11 0,063 
**Consumo de frituras (%) 25,00 20,14 0,150 
**Consumo de laticínios (%) 39,58 43,82 0,247 
**Consumo de verdura (%) 53,13 62,19 0,060 
**Consumo de frutas (%) 60,42 67,49 0,107 

Fonte: Dados obtidos da amostra analisada 
* p < 0,05            ** Consumo de 4 à 7 vezes por semana 

   

  

 Algumas pesquisas têm associado a ingestão moderada de bebidas 

alcoólicas com um benéfico aumento plasmático do HDL-C e da Apo A-I (COELHO 

et al., 2005; MUKAMAL et al., 2007). No entanto, pelo grande potencial de vício e de 

outras doenças secundárias ao seu consumo, o álcool não pode ser recomendado 

como método terapêutico em nível populacional (INEU et al., 2006). Também é 

reconhecido que a ingestão de álcool 72 horas antes da coleta de sangue pode 

acarretar uma hipertrigliceridemia secundária, pois estimula a síntese hepática do 

VLDL-C (BRUNZELL, 2007; GOMES; CARMO, 2006). 

 Outros estudos afirmam que o hábito de fumar acarreta alterações 

metabólicas significativas em usuários de nicotina, principalmente alterações 

cardiovasculares associadas diretamente ao metabolismo dos lipídios e 

lipoproteínas (GUEDES et al., 2007; PRIGOL et al., 2007). Além disso, o efeito do 

tabagismo no perfil lipídico e sua associação com o aumento da placa 
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aterosclerótica em carótidas estão relacionados ao número de cigarros consumidos 

por dia (COELHO et al., 2005). 

  Diferentemente dos outros parâmetros que avaliaram o estilo de vida dos 

voluntários, não foi notada uma diferença estatisticamente significativa para a prática 

de atividades físicas entre os sexos (p > 0,05).  A Tabela 5 mostra que 25,80% das 

mulheres e 32,29% dos homens eram ativos fisicamente. Resultados semelhantes 

foram obtidos por outros autores (BARETTA, E.; BARETTA, M.; PERES, 2007; 

HALLAL et al., 2003; RIBEIRO; CHEIK; MAYER, 2008). Pitanga (2001), estudando a 

relação entre atividade física e lipoproteínas plasmáticas em adultos de ambos os 

sexos, verificou que indivíduos ativos apresentaram significativamente maiores 

concentrações séricas do HDL-C e menores do LDL-C em comparação aos 

sedentários. Gandapur et al. (2001) concluíram com seu trabalho que pessoas que 

praticam exercícios aeróbicos regularmente têm efeitos benéficos com a diminuição 

plasmática de Apo B, LDL-C, TG e da razão CT/HDL-C, pois esses resultados 

contribuem para prevenir o desenvolvimento da aterosclerose. 

 Os danos para a saúde que podem decorrer do consumo insuficiente ou 

excessivo de alimentos são, há muito tempo, conhecidos pelos seres humanos, mas 

nos últimos anos acumularam-se evidências de que características qualitativas da 

dieta são importantes na definição do estado de saúde, principalmente no que diz 

respeito às doenças crônicas degenerativas da idade adulta (MONTEIRO; 

MONDINI; COSTA, 2000). O termo transição nutricional corresponde às mudanças 

dos padrões nutricionais, modificando a dieta das pessoas e correlacionando-se com 

mudanças sociais, econômicas, demográficas e relacionadas à saúde (POPKIN, 

2001). Os aspectos nutricionais e econômicos de um país ou região podem 

determinar diferenças no processo de transição (TARDIDO; FALCÃO, 2006). 

 No Brasil, os padrões alimentares variam entre as diferentes regiões, 

dependendo do clima, das condições de produção de alimentos, das condições 

socioeconômicas da população e de suas características culturais. Mesmo assim, 

nas últimas três décadas, acompanhando mudanças observadas em vários outros 

países, a dieta dos brasileiros de uma forma geral vem sofrendo grandes 

modificações, caracterizadas por diminuição no consumo de alimentos básicos e 

aumento de carnes, leite e derivados e de alimentos industrializados ricos em 

gordura, açúcar e sal. Além disso, a participação de frutas e hortaliças no cardápio 
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brasileiro manteve-se estagnada e bastante inferior ao consumo mínimo diário 

recomendado pela OMS (BLEIL, 1998; BRASIL, 2008). 

 Com relação aos parâmetros que avaliaram o comportamento alimentar neste 

trabalho, verifica-se que o teste de comparação não demonstrou evidências para 

concluir que a proporção entre os dois grupos diferiu significativamente (p > 0,05). 

Entretanto, notou-se uma maior tendência no consumo de laticínios, frutas e 

verduras por parte das mulheres, enquanto os homens se mostraram maiores 

consumidores de gordura saturada e frituras (Tabela 5). Segundo os resultados da 

VIGITEL, o consumo regular de frutas e hortaliças entre adultos brasileiros foi cerca 

de 1,5 vez mais frequente em mulheres do que em homens, aumentando 

intensamente com a idade para ambos os sexos. As regiões Norte e Nordeste 

apresentam os mais baixos percentuais de consumo regular desses alimentos. O 

consumo de carnes, por sua vez, se mostrou mais frequente entre homens do que 

entre mulheres em todas as cidades avaliadas, tendendo a diminuir com a idade 

(BRASIL, 2008). Fornes et al. (2002), estudando a frequência de consumo de 

alimentos e as concentrações séricas de lipoproteínas em uma população do interior 

do Estado de São Paulo, observaram que alimentos como carnes processadas, 

aves, carnes vermelhas, ovos e leite e seus derivados têm correlação direta e 

significativa com o LDL-C sérico, enquanto que o consumo de frutas e hortaliças 

mostrou correlação inversa. 

 Análises laboratoriais da glicemia e das funções renal (ureia e creatinina) e 

hepática (ASL, ALT e GGT) também foram utilizadas como parâmetros para avaliar 

o estado de saúde dos voluntários, excluindo aqueles que não apresentaram 

resultados dentro do intervalo de referência determinado pelo fabricante do reagente 

(Tabela 4, pág. 53). Os resultados dos indivíduos da amostra do grupo de referência 

para essas análises estão expostos na Tabela 6. O grupo do sexo masculino 

demonstrou resultados, em média, mais elevados para todas as análises, mas, 

através do teste de comparação realizado entre os sexos, apenas as médias da 

ureia e da creatinina apresentaram diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) 

(Tabela 6). A concentração plasmática de creatinina é influenciada principalmente 

pela massa muscular de um indivíduo, podendo variar de acordo com a idade, sexo 

e raça. Dessa forma, normalmente, os homens apresentam maiores valores séricos 

de creatinina do que as mulheres.  A ureia sérica, por sua vez, está fortemente 

relacionada com a ingestão e o metabolismo de proteínas. Os homens geralmente 
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têm uma alimentação com maior teor protéico do que as mulheres, o que explica 

seus maiores valores de uréia na circulação sanguínea (GROESBECK et al., 2008; 

VISWANATHAN et al., 2005). O teste de comparação não foi realizado para a AST, 

a ALT e a GGT porque já está bem consolidado na literatura que a atividade dessas 

enzimas, em adultos sadios, sempre se apresenta mais elevada nos homens do que 

nas mulheres (DUFOUR et al., 2000). 

 

 

Tabela 6 - Medidas descritivas (médias ±±±± desvios-padrão) das análises bioquímicas que 
avaliaram a glicemia, função renal e função hepática dos sujeitos da pesquisa e o teste 
de comparação das variáveis entre os sexos 

SEXO 
VARIÁVEIS Masculino 

(n = 96)  
Feminino 
(n =283) 

P-VALOR 

Glicose em jejum (mg/dL) 74,79 ± 10,71 73,18 ± 9,18 0,177 

Ureia (mg/dL) 30,61 ± 8,25 26,39 ± 6,77 0,000 * 

Creatinina (mg/dL) 0,82 ± 0,15 0,68 ± 0,11 0,000 * 

AST (U/L) 26,37 ± 4,98 22,05 ± 4,03 - 

ALT (U/L) 23,31 ± 7,20 18,02 ± 5,39 - 

GGT (U/L) 27,24 ± 10,02 18,97 ± 6,27 - 

Fonte: Dados obtidos da amostra analisada 
* p < 0,05 

 

 
 Tanto o diabete melito quanto a resistência à insulina, doenças caracterizadas 

por hiperglicemia, contribuem para alterar a concentração plasmática de lipídios, 

lipoproteínas e apolipoproteínas. Nesses casos, pode ser observada, além da 

hipertrigliceridemia, uma diminuição de HDL-C nos indivíduos. Os valores de LDL-C 

geralmente estão normais, apesar da predominância das partículas de LDL 

pequenas, mais densas e mais susceptíveis à oxidação, ou seja, mais aterogênicas. 

Pode ocorrer aumento do não-HDL-C em função da síntese aumentada de VLDL e 

Apo B (AL-DAGHRI; AL-ATTAS; AL-RUBEAAN, 2007; AVRAMOGLU; BASCIANO; 

ADELI, 2006; GEORG; LUDVIK, 2000). 

 As manifestações clínicas da lesão renal aguda são incipientes, silenciosas e, 

quando notadas, podem ser confundidas com sinais clínicos de diversas outras 

morbidades. Geralmente elas são constatadas através de alterações em exames 

laboratoriais de rotina, como a elevação nas concentrações séricas de ureia e 

creatinina, que são filtradas pelos rins e eliminadas na urina (MAGRO; VATTIMO, 
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2007). A insuficiência renal progressiva é acompanhada por anormalidades 

quantitativas e/ou qualitativas do perfil lipídico, caracterizadas principalmente por 

aumento dos TG séricos. Também podem aumentar o VLDL-C, a Apo B e a pré-β-

HDL. O HDL-C e a Apo A podem estar diminuídos (KLAFKE et al., 2005; 

MAJUNDAR; WHEELER, 2000; TREVISAN; DODESINI; LEPORE, 2006). 

 O fígado está envolvido em várias etapas do metabolismo e do transporte dos 

lipídios. Portanto, em doenças hepáticas esse metabolismo e, consequentemente, o 

perfil lipídico estão profundamente afetados. Na dislipidemia da doença hepática 

crônica, as lipoproteínas circulantes, além de estarem presentes em quantidades 

anormais, também têm a aparência, a composição e a mobilidade eletroforética 

atípicas (MEHBOOB; RANJHA; MASUD, 2007). Porém, mesmo anormal, o perfil 

lipídico difere entre os diversos tipos de doenças do fígado (cirrose, carcinoma 

hepatocelular, hepatites e outras) (OOIK et al., 2005). 

 A injúria hepática, seja aguda ou crônica, geralmente resulta no aumento de 

enzimas do fígado na circulação sanguínea. Apesar de não serem encontradas 

exclusivamente no fígado, a determinação laboratorial da atividade das 

transaminases (AST e ALT) e da GGT é considerada um ótimo avaliador da função 

hepática (DUFOUR et al., 2000; GIANNINI; TESTA; SAVARINO, 2005). Mais 

recentemente, alguns estudos vêm demonstrando que a GGT também atua como 

biomarcador para doenças cardiovasculares (FRASER et al., 2007; RUTTMANN et 

al., 2005; TURGUT et al., 2006).  

 As análises laboratoriais de lipídios e lipoproteínas nesta pesquisa também 

serviram como critérios para selecionar os indivíduos sadios. Assim, não fizeram 

parte da amostra do grupo de referência os voluntários que apresentaram qualquer 

tipo de dislipidemia segundo a IV DBSD (SBC, 2007), ou seja, aqueles que tiveram 

resultados de LDL-C ≥ 160 mg/dL, TG ≥ 150 mg/dL e/ou HDL-C < 40 mg/dL.  

 Ao analisar as médias dos resultados do perfil lipídico entre homens e 

mulheres e aplicar o teste de comparação, constatou-se diferença estatisticamente 

significante apenas para as medidas da Apo A-I e da Lp(a), ambas com valores 

maiores para o sexo feminino (Tabela 7). É interessante destacar aqui que o grupo 

do sexo masculino, mesmo apresentando comportamento mais tabagista e etilista 

(Tabela 5), não teve valores significativamente diferentes para a maioria dos 

determinantes lipídicos avaliados neste estudo (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Medidas descritivas (médias ±±±± desvios-padrão) do perfil lipídico dos sujeitos 
da pesquisa e o teste de comparação das variáveis entre os sexos 

SEXO 

Masculino Feminino  VARIÁVEIS 

(n =96) (n = 283) 

P-VALOR 

CT (mg/dL) 176,10 ± 32,15 176,72 ± 30,03 0,866 

TG (mg/dL) 85,26 ± 30,39 80,85 ± 31,94 0,237 

HDL-C (mg/dL) 47,82 ± 8,64 49,63 ± 8,63 0,077 

LDL-C (mg/dL) 111,23 ± 29,39 111,12 ± 27,06 0,973 

VLDL-C (mg/dL) 17,05 ± 6,08 16,17 ± 6,39 0,237 

Não-HDL-C (mg/dL) 128,28 ± 31,86 127,24 ± 28,89 0,768 

Apo A-I (mg/dL) 199,05 ± 30,22 206,20 ± 30,41 0,046 * 

Apo B (mg/dL) 115,53 ± 20,50 113,44 ± 21,37 0,403 
Lp(a) (mg/dL) 44,65 ± 7,17 48,37 ± 11,39 0,002 * 
CT/HDL-C 3,76 ± 0,83 3,64 ± 0,73 0,186 
LDL-C/HDL-C 2,39 ± 0,74 2,31 ± 0,67 0,299 

Apo B/Apo A-I 0,59 ± 0,13 0,56 ± 0,14 0,072 

Fonte: Dados obtidos da amostra analisada 
* p < 0,05 

 

 

 O perfil lipídico dos sujeitos desta pesquisa também foi avaliado de acordo 

com a idade. Cada grupo (masculino e feminino) foi dividido por faixa etária e os 

resultados estão expostos na Tabela 8. Para os indivíduos do sexo masculino, 

verificou-se que, com exceção da Apo A-I, da Lp(a) e da razão Apo B/Apo A-I, todas 

as demais variáveis apresentaram diferença significativa pelo menos entre duas 

faixas de idade. Já no grupo das mulheres, apenas o HDL-C, a Apo A-I e a Lp(a) 

não indicaram diferença significativa entre as faixas etárias. É interessante destacar 

que, para ambos os sexos, a maioria das comparações que apontaram diferença 

significativa entre as faixas etárias ocorreu entre os grupos extremos, ou seja, entre 

o grupo de 18 a 27 anos e o grupo de 48 a 59 anos (Tabela 8). 

 No seu artigo de revisão, Lennep et al. (2002) relatam que, por volta dos 20 

anos de idade, tanto o CT quanto o LDL-C plasmáticos são semelhantes entre 

homens e mulheres. Já na terceira e quarta décadas de vida, as concentrações 

séricas de colesterol nos homens tendem a aumentar mais nitidamente. Esses 

resultados corroboram em parte com os do presente estudo, pois, apesar de não 

terem sido realizados testes para comparar as variáveis entre homens e mulheres 

por faixa etária, foi possível notar semelhanças entre as médias de CT e LDL-C 

dentro de cada grupo de idade (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Medidas descritivas (médias ±±±± desvios-padrão) do perfil lipídico dos sujeitos da 
pesquisa e o teste de comparação das variáveis entre os sexos e por faixa etária 

 FAIXA ETÁRIA 

 18 a 27 anos 28 a 37 anos 38 a 47 anos 48 a 59 anos 

H 33 (34,38%) 29 (30,21%) 20 (20,83%) 14 (14,58%) 
VARIÁVEL 

M 100 (35,34%) 80 (28,27%) 67 (23,67%) 36 (12,72%) 

H 160,67 ± 30,13 174,72 ± 31,98 186,45 ± 24,17 a 200,57 ± 29,05 ab CT 
(mg/dL) M 164,14 ± 29,76 178,51 ± 26,06 a 184,80 ± 28,50 a 195,76 ± 27,18 ab 

H 76,55 ± 33,66 83,86 ± 28,18 85,15 ± 26,39 108,86 ± 20,86 ab 
TG 

(mg/dL) M 70,51 ± 28,98 80,08 ± 32,79 87,66 ± 30,45 a 98,64 ± 30,77 ab 

H 46,79 ± 5,42 45,52 ± 6,50 52,35 ± 12,61 b 48,57 ± 10,16 HDL-C 
(mg/dL) M 49,54 ± 8,87 50,28 ± 9,46 48,79 ± 6,81 50,00 ± 9,28 

H 98,57 ± 28,65 112,43 ± 28,86 117,07 ± 25,52 130,23 ± 26,36 a 
LDL-C 

(mg/dL) M 100,42 ± 26,46 112,05 ± 22,04 a 119,19 ± 27,93 a 126,61 ± 26,07 ab 

H 15,31 ± 6,73 16,77 ± 5,64 17,03 ± 5,28 21,77 ± 4,17 ab 
VLDL-C 
(mg/dL) M 14,10 ± 5,80 16,02 ± 6,56 17,53 ± 6,09 a 19,73 ± 6,15 ab 

H 113,88 ± 30,56 129,21 ± 31,56 134,10 ± 26,92 152,00 ± 26,95 a 
Não-HDL-C 

(mg/dL) M 114,54 ± 27,70 128,09 ± 23,49 a 136,69 ± 28,55 a 146,45 ± 28,09 ab 

H 191,12 ± 27,98 195,83 ± 26,35 211,60 ± 34,14 206,50 ± 32,56 Apo A-I 
(mg/dL) M 202,19 ± 33,00 205,84 ± 30,63 211,72 ± 22,03 207,92 ± 35,06 

H 107,33 ± 17,45 114,83 ± 21,39 118,75 ± 17,90 131,71 ± 19,95 ab 
Apo B 

(mg/dL) M 105,01 ± 19,82 115,61 ± 21,61 a 115,67 ± 18,46 a 127,89 ± 20,80 abc 

H 44,1 ± 7,04 45,71± 8,00 43,81 ± 6,64 44,96 ± 6,88 Lp(a) 
(mg/dL) M 46,82 ± 9,05 49,45 ± 12,86 50,40 ± 13,20 46,54 ± 9,52 

H 3,47 ± 0,74 3,89 ± 0,81 3,72 ± 0,85 4,24 ± 0,82 a 

CT/HDL-C 
M 3,37 ± 0,67 3,61 ± 0,63 3,90 ± 0,72 a 4,07 ± 0,80 ab 

H 2,14 ± 0,68 2,51 ± 0,72 2,38 ± 0,77 2,77 ± 0,74 a 

LDL-C/HDL-C 
M 2,08 ± 0,64 2,28 ± 0,57 2,53 ± 0,67 a 2,66 ± 0,74 ab 

H 0,57 ± 0,12 0,60 ± 0,15 0,58 ± 0,13 0,65 ± 0,13 
Apo B/Apo A-I 

M 0,53 ± 0,13 0,58 ± 0,15 0,55 ± 0,08 0,64 ± 0,18 ac 

Legenda: H = homens e M = mulheres 
                    a

 difere significativamente do grupo da faixa etária de 18 a 27 anos (p < 0,05) 
                    b

 difere significativamente do grupo da faixa etária de 28 a 37 anos (p < 0,05) 
                    c

 difere significativamente do grupo da faixa etária de 38 a 47 anos (p < 0,05) 

Fonte: Dados obtidos da amostra analisada 

 

   

 Um outro trabalho, que avaliou o perfil lipídico de uma população de classe 

média indiana, não constatou diferença significativa para TG e VLDL-C entre 

homens e mulheres, exceto no grupo de 20 a 30 anos, no qual o sexo feminino 

apresentou valores significativamente inferiores (GOSWAMI; BANDYOPADHYAY, 
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2003). No presente estudo foram observados valores semelhantes de TG e de 

VLDL-C, entre os dois sexos, dentro de todas as faixas etárias (Tabela 8). 

 É possível observar, na Tabela 8, que os valores de algumas das variáveis 

estudadas (CT, TG, LDL-C, VLDL-C, não-HDL-C e Apo B) aumentaram com a idade 

para homens e mulheres. Segundo Oliveira et al. (2008), a concentração sanguínea 

de CT e das suas frações aumentam com a idade para ambos os sexos. Porém, a 

perda da função ovariana e, consequente, a redução da produção de estrógeno nas 

mulheres em pós-menopausa podem ser fatores determinantes de alterações do 

perfil lipídico. Assim, o CT, o LDL-C e os TG delas podem aumentar, em média, de 7 

a 19% da pré-menopausa para a pós-menopausa. 

 Os mecanismos através dos quais o hipoestrogenismo altera o perfil lipídico 

das mulheres ainda não são completamente conhecidos. Alguns autores acreditam 

que o estrógeno estimula a síntese hepática de Apo B-100 que, consequentemente, 

facilita a captação de LDL-C pelos hepatócitos e outras células, diminuindo os níveis 

circulantes deste. Além disso, ocorre um aumento na atividade da LPL, com 

diminuição dos TG séricos. O estradiol estaria também envolvido no aumento da 

produção de Apo A-I pelo fígado, que é o principal constituinte protéico da HDL-C 

(OLIVEIRA et al., 2008). 

 Vários autores concordam ao dizer que, durante a idade adulta, os valores de 

HDL-C são maiores nas mulheres, mas que, após a menopausa, esses valores 

diminuem e as concentrações plasmáticas de CT, TG, LDL-C e Lp(a) aumentam 

(GOSWAMI; BANDYOPADHYAY, 2003; LENNEP et al., 2002; LI et al., 2005). No 

mundo ocidental, a idade média em que as mulheres atingem a menopausa, é de 

51,4 anos (ANTUNES; MARCELINO; AGUIAR, 2003), mesmo assim, no presente 

estudo não foi visto diferença significativa entre os valores de HDL-C dentro do 

grupo feminino e, apenas na faixa etária de 38 a 47 anos, o HDL-C dos homens foi 

maior (Tabela 8). 

 É importante ressaltar que, apesar de não terem apresentado diferença 

significativa quando comparadas por faixa etária, a Apo A-I e a Lp(a) foram as 

únicas variáveis que tiveram valores médios estatisticamente distintos (p < 0,05) 

quando comparadas por gênero. A Apo B, por sua vez, não variou quanto ao sexo, 

mas variou quanto à idade, principalmente dentro do grupo feminino (Tabelas 7 e 8). 

Na literatura, são encontrados resultados bastante conflitantes. Alguns trabalhos 

indicam que as duas apolipoproteínas aumentam com a idade, enquanto que outros 
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apontam que só as concentrações séricas de Apo B e a Lp(a) estão relacionadas 

com a idade. Maiores valores de Apo A-I já foram observados em mulheres e de Apo 

B em homens, enquanto que nenhuma diferença significativa quanto ao sexo foi 

identificada para a Lp(a) por certos autores (ALBERS; MARCOVINA; LODGE, 1990; 

BACHORIK et al., 1997; LEINO et al., 1995; ZUNIC et al., 1992). 

 Ao avaliar os valores de não-HDL-C em uma população americana, Gardner 

et al. (2000) concluíram que existem variações deste determinante quanto ao 

gênero, idade, raça e escolaridade dos indivíduos. A Tabela 7 demonstra que o não-

HDL-C não variou entre os homens e as mulheres selecionados para este trabalho, 

mas, quando comparados por faixa etária (Tabela 8), esse determinante variou 

principalmente dentro do grupo feminino. 

 Atualmente, o índice Apo B/Apo A-I tem sido descrito como um ótimo 

parâmetro para predição de risco de doenças ateroscleróticas.  Outros índices 

lipídicos (CT/HDL-C e LDL-C/HDL-C) também vêm sendo sugeridos com esta 

finalidade (LIMA et al., 2008; MOURA et al., 2000). De acordo com as proporções de 

normalidade definidas pelo NCEP, a razão LDL-C/HDL-C é considerada adequada 

entre 2 e 3,5, enquanto a razão CT/HDL-C é adequada entre 3,3 a 5 (AHA, 2002). 

No presente estudo, essas duas medidas apresentaram valores normais, diferindo 

de forma significativa, dentro do mesmo gênero, principalmente entre os menores e 

os maiores grupos de idade (Tabela 8). 

 Quando os determinantes do perfil lipídico foram comparados por gênero e 

mesorregião do RN, também surgiram algumas diferenças significativas entre os 

valores médios dos grupos formados. Essas diferenças foram encontradas 

principalmente dentro do grupo feminino e com relação a mesorregião Oeste. Para 

as mulheres, as únicas variáveis que não diferiram significativamente foram os TG, o 

VLDL-C e as razões CT/HDL-C e LDL-C/HDL-C. Já dentro do grupo masculino, 

apenas a Lp(a) e a razão Apo B/Apo A-I apresentaram alguma diferença significativa 

(Tabela 9). Os diferentes costumes e hábitos presentes em cada mesorregião 

podem, provavelmente, justificar esses resultados. 

 Chang et al. (2002) estudaram as alterações do perfil lipídico em diferentes 

regiões de Taiwan e concluíram que as diferenças regionais dos hábitos alimentares 

e do estilo de vida podem interferir nas concentrações séricas dos lipídios e 

lipoproteínas dessas populações. Esses autores também chegaram à conclusão de 
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que o perfil lipídico dos habitantes de Taiwan, de uma forma geral, era melhor do 

que aqueles dos países ocidentais.  

  

Tabela 9 - Medidas descritivas (médias ±±±± desvios-padrão) do perfil lipídico dos sujeitos da 
pesquisa e o teste de comparação das variáveis entre os sexos e por mesorregião do Rio 
Grande do Norte 

MESORREGIÕES  
Leste Agreste Central Oeste 

H 49 (51,04%) 24 (25,00%) 12 (12,50%) 11 (11,46%) 
VARIÁVEIS 

M 128 (45,23%) 57 (20,14%) 50 (17,67%) 48 (16,96%) 

H 176,80 ± 31,87 176,50 ± 27,47 179,83 ± 40,99 168,09 ± 35,61 CT 
(mg/dL) M 180,91 ± 28,52 177,81 ± 31,04 180,47 ± 30,67 161,44 ± 28,22 abc 

H 85,14 ± 28,60 85,38 ± 32,22 88,67 ± 33,03 81,82 ± 35,11 TG 
(mg/dL) M 78,25 ± 31,74 88,00 ± 37,00 81,28 ± 29,72 78,85 ± 27,59 

H 48,27 ± 8,94 47,88 ± 10,14 44,83 ± 4,34 49,00 ± 7,43 HDL-C 
(mg/dL) M 51,46 ± 9,41 48,53 ± 7,57 49,44 ± 8,18 46,25 ± 6,89 a 

H 111,50 ± 29,83 111,55 ± 25,94 117,27 ± 36,65 102,73 ± 28,03 LDL-C 
(mg/dL) M 113,80 ± 26,00 111,68 ± 26,11 116,32 ± 27,13 99,42 ± 27,49 ac 

H 17,03 ± 5,72 17,08 ± 6,44 17,73 ± 6,61 16,36 ± 7,02 VLDL-C 
(mg/dL) M 15,65 ± 6,35 17,60 ± 7,40 16,26 ± 5,94 15,77 ± 5,52 

H 128,53 ± 31,68 128,63 ± 27,24 135,00 ± 41,92 119,09 ± 32,20 Não-HDL-C 
(mg/dL) M 129,45 ± 27,86 129,28 ± 29,11 132,25 ± 29,13 115,19 ± 28,91 ac 

H 205,92 ± 29,69 192,00 ± 29,41 201,17 ± 25,36 181,55 ± 32,46 Apo A-I 
(mg/dL) M 214,47 ± 25,09 191,53 ± 39,23 ac 212,98 ± 24,17 194,54 ± 27,76 ac 

H 114,71 ± 19,17 114,58 ± 22,92 108,25 ± 18,02 129,18 ± 19,73 Apo B 
(mg/dL) M 111,48 ± 18,65 120,26 ± 26,92 ac 110,26 ± 20,06 113,89 ± 20,95 

H 44,72 ± 6,08 47,58 ± 9,42 cd 41,57 ± 3,56 41,30 ± 6,98 Lp(a) 
(mg/dL) M 46,23 ± 11,58 50,29 ± 12,07 48,46 ± 7,87 51,72 ± 12,23 a 

H 3,74 ± 0,80 3,79 ± 0,82 4,06 ± 1,04 3,45 ± 0,70 
CT/HDL-C 

M 3,60 ± 0,73 3,71 ± 0,70 3,81 ± 0,74 3,55 ± 0,75 

H 2,38 ± 0,73 2,42 ± 0,73 2,65 ± 0,89 2,12 ± 0,61 
LDL-C/HDL-C 

M 2,29 ± 0,68 2,34 ± 0,63 2,46 ± 0,67 2,20 ± 0,70 

H 0,57 ± 0,11 0,61 ± 0,16 0,54 ± 0,07 0,72 ± 0,11 abc 

Apo B/Apo A-I 
M 0,52 ± 0,10 0,65 ± 0,18 ac 0,52 ± 0,09 0,60 ± 0,17 ac 

Legenda: H = homens e M = mulheres 
                

a
 difere significativamente da mesorregião Leste (p < 0,05) 

                    b
 difere significativamente da mesorregião Agreste (p < 0,05) 

                    c
 difere significativamente da mesorregião Central (p < 0,05) 

                    d
 difere significativamente da mesorregião Oeste (p < 0,05) 

Fonte: Dados obtidos da amostra analisada 
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 Quase sempre, o modo de agir, de pensar e de sentir é influenciado pelo meio 

em que se vive. Os costumes, as tradições e a cultura presentes em uma região 

caracterizam, de forma particular, a população que nela reside. Como produto 

emergente da tríade “conhecimento, valores e práticas”, o estilo de vida interage 

com aspectos físicos, psíquicos, sociais e emocionais refletindo, assim, na saúde 

humana (GONÇALVES, 2004). 

 A alimentação e, algumas vezes, a forma de preparo dos alimentos também 

varia conforme a região. Os padrões alimentares estão relacionados a fatores 

ambientais (clima, solo, disposição geográfica, fauna), entretanto, a religião e a 

cultura local são grandes influenciadores dos hábitos alimentares em algumas 

populações (RADAELLI; RECINE,_; RONDINELLI, _). 

  As análises dos resultados do perfil lipídico dos voluntários 

selecionados para este estudo evidenciaram distribuições não-gaussianas, 

condicionando ao uso de estatística não-paramétrica para a determinação de 

intervalo que incluísse os 95% centrais dos dados. Os limites de referência inferior 

(2,5º percentil) e superior (97,5º percentil) para todos os determinantes lipídicos 

avaliados estão expostos na Tabela 10. Não foi possível estabelecer os intervalos de 

referência por gênero porque seria necessário um mínimo de 200 amostras para 

cada grupo, o que só ocorreu para o sexo feminino (n = 283). 

 Principalmente em um país com dimensões continentais como o Brasil, onde 

há diferenças regionais e culturais marcantes, o estabelecimento de intervalos de 

referência se torna útil para mostrar a nossa realidade. No entanto, a comparação do 

perfil lipídico entre populações de diferentes regiões pode ser difícil, pois muitos 

fatores contribuem para a existência de diferenças entre os resultados encontrados, 

como o desenho do estudo empregado, as diferenças na coleta e as diferenças 

metodológicas (SILVA et al., 2007). Por exemplo, os intervalos de referência 

determinados neste estudo não podem ser comparados diretamente aos estudos 

publicados por Noma et al. (1991) e Sakurabayashi et al.(2001), pois eles utilizaram 

a média ± desvio padrão para a determinação, em vez dos 2,5º e 97,5º percentis. Já 

no trabalho de Kottke et al. (1991), esses percentis foram obtidos, mas as análises 

laboratoriais foram realizadas através de radioimunoiensaio. 
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Tabela 10 - Intervalos de referência para lipídios, lipoproteínas e 
apolipoproteínas de adultos residentes no Rio Grande do Norte 

 

VARIÁVEIS 

 

2,50% 
INTERVALO DE 

CONFIANÇA 
97,50% 

INTERVALO DE 

CONFIANÇA 

CT (mg/dL) 122,00 110,27 120,46 231,90 171,75 177,79 

TG (mg/dL) 32,45 22,68 30,52 147,00 77,27 83,42 

HDL-C (mg/dL) 40,00 - - 71,55 47,63 49,11 

LDL-C (mg/dL) 61,04 49,85 59,43 158,80 107,40 113,01 

VLDL-C (mg/dL) 6,49 4,54 6,10 29,40 15,45 16,68 

Não-HDL-C (mg/dL) 75,00 62,79 74,67 179,00 123,43 129,42 

Apo A-I (mg/dL) 132,45 105,06 126,54 259,55 199,71 205,62 

Apo B (mg/dL) 80,00 74,61 79,56 160,55 110,50 114,44 

Lp(a) (mg/dL) 35,60 34,36 35,39 76,19 45,52 47,29 

CT/HDL-C 2,35 2,10 2,29 5,16 3,60 3,75 

LDL-C/HDL-C 1,07 0,90 1,03 3,65 2,22 2,36 

Apo B/Apo A-I 0,38 0,30 0,44 0,88 0,55 0,57 

Fonte: Dados obtidos da amostra analisada 

 

  

 Alguns estudos, com metodologia similar ao deste trabalho, foram 

desenvolvidos com populações da Índia (ASHAVAID et al., 2005; DAS; SAIKIA, 

2009). Analisando a Tabela 11 é possível comparar os intervalos de referência 

determinados nestes trabalhos com os do presente estudo. Assim, foi observado 

que, com exceção das duas apolipoproteínas, da Lp(a) e dos limites de referência 

inferior para CT, HDL-C e LDL-C, todos os outros limites de referência (inferior e 

superior) do presente estudo tiveram valores menores do que aqueles obtidos com 

as populações indianas. Infelizmente as variáveis não-HDL-C e LDL-C/HDL-C não 

puderam ser comparadas, pois não foram determinadas nestes trabalhos.   

 De uma forma geral, pode-se reafirmar, então, que os intervalos de referência 

de lipídios, lipoproteínas e apolipoproteínas variam entre populações diferentes e 

que mais estudos devem ser realizados em outras regiões do país e do mundo. 

Porém, uma única metodologia deveria ser padronizada e seguida rigorosamente 

pelas futuras pesquisas para permitir comparações mais fidedignas dos seus 

resultados. 
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Tabela 11 - Comparação dos intervalos de referência para o perfil lipídico 
determinados neste estudo com os de outros trabalhos 

VARIÁVEIS 
Presente estudo 

(n = 379) 

ASHAVAID et al. 

(n = 751) 

DAS; SAIKIA, 2009 

(n = 1.378) 

CT (mg/dL) 122,00 – 231,90* 129,8 – 284 93* – 263 

TG (mg/dL) 32,45* – 147,00* 44,8 – 258,6 40 – 256 

HDL-C (mg/dL) 40,00 – 71,55* 29 – 73 23* – 73 

LDL-C (mg/dL) 61,04 – 158,80* 67 – 185,2 40,4* – 173 

VLDL-C (mg/dL) 6,49* – 29,40* -------- 8 – 51,2 

Não-HDL-C (mg/dL) 75,00 – 179,00 -------- -------- 

Apo A-I (mg/dL) 132,45 – 259,55 93,8* – 167,2* -------- 

Apo B (mg/dL) 80,00 – 160,55 56,8* – 138,4* -------- 

Lp(a) (mg/dL) 35,60 – 76,19 1,2* – 67,92* -------- 

CT/HDL-C 2,35* – 5,16* 2,66 – 7,06 -------- 

LDL-C/HDL-C 1,07 – 3,65 -------- -------- 

Apo B/Apo A-I 0,38* – 0,88* 0,42 – 1,19 -------- 

Fonte: Dados obtidos da amostra analisada 
* menor valor de limite de referência inferior ou superior entre os três estudos 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

  De acordo com os objetivos propostos e os resultados obtidos neste trabalho, 

é possível concluir que: 

▪ O perfil lipídico, a glicemia e as funções hepática e renal de todos os voluntários 

foram analisados, mas apenas aqueles que não demonstraram alterações fizeram 

parte da amostra do grupo de referência, ou seja, só os resultados dos voluntários 

considerados sadios foram utilizados neste estudo; 

▪ As determinações das concentrações séricas das apolipoproteínas A-I e B e da 

lipoproteína(a) só foram realizadas nos voluntários da amostra do grupo de 

referência. A literatura ainda apresenta resultados bastante conflitantes quando 

compara esses determinantes por gênero e/ou faixa etária; 

▪ Os voluntários do sexo masculino demonstraram consumir mais bebida alcoólica 

e cigarro, além de terem apresentado um valor médio de IMC significativamente 

maior do que as mulheres; 

▪ Não houve diferença significativa entre os valores médios de glicemia dos 

homens e das mulheres. Entre os determinantes do perfil lipídico estudados, essa 

diferença só ocorreu para a Apo A-I e Lp(a); 

▪ Dentro do grupo masculino apenas para a Apo A-I, a Lp(a) e a razão Apo B/Apo 

A-I não teve diferença significativa entre as faixas de idade. Já no grupo das 

mulheres, o mesmo ocorreu para a Apo A-I, a Lp(a) e o HDL-C; Para ambos os 

sexos, a maioria das comparações que apontaram diferença significativa entre as 

faixas etárias aconteceu entre os grupos de menor idade (18 a 27 anos) e de maior 

idade (48 a 59 anos); As médias das variáveis CT, TG, LDL-C, VLDL-C, não-HDL-C 

e Apo B aumentaram com a idade para homens e mulheres; 

▪ Quando o perfil lipídico foi analisado por região do Rio Grande do Norte, as 

diferenças significativas surgiram principalmente dentro do grupo feminino e com 

relação a mesorregião Oeste; 

▪ Os intervalos de referência de lipídios, lipoproteínas e apolipoproteínas variam 

entre populações diferentes; Mais estudos devem ser realizados em outras regiões 

do país e do mundo, seguindo uma metodologia padronizada para permitir 

comparações mais fidedignas dos seus resultados. 
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ANEXO 1 - Aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Projeto de Pesquisa: DETERMINAÇÃO DOS INTERVALOS DE REFERÊNCIA PARA LIPÍDIOS, 
LIPOPROTEÍNAS E APOLIPOPROTEÍNAS EM ADULTOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
Pesquisador Responsável: Telma Maria Araújo Moura Lemos 
 
Dados de identificação do sujeito da pesquisa: 
Nome do paciente:  _______________________________________________________________________ 
Nº do documento de identidade (RG): _______________________________         Sexo:  M  (     )        F  (     ) 
Data de nascimento: _______/________/_________ 
Endereço: _______________________________________________________________________________ 
___________________________ Bairro: _______________________ Cidade: _______________________ 
CEP: _____________________________ Telefone (s): __________________________________________ 
 
 
Prezado (a) Sr. (Sra.), 

Neste momento você está sendo convidado para participar como voluntário deste projeto de pesquisa, 
que será realizado na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Caso aceite participar do estudo, precisarei do seu consentimento e de uma amostra do seu sangue. O 
risco a sua saúde será mínimo, praticamente inexistente. Por causa da coleta de sangue, poderá se formar uma 
mancha roxa (hematoma) no local da picada da agulha, que desaparecerá em alguns dias. Precisarei, ainda, que 
você responda a algumas perguntas sobre doenças existentes nas pessoas de sua família, hábitos alimentares e 
uso de medicamentos, dentre outras. 

A amostra de sangue será coletada após jejum de 12 horas para a realização de exames laboratoriais de 
lipídios (triglicerídeos, colesterol e suas frações). Essa amostra será guardada no Laboratório Multidisciplinar da 
Faculdade de Farmácia, podendo ser utilizadas para pesquisas futuras. Assim, a sua participação no estudo se 
encerrará.  

Se desejar, você poderá receber todos os resultados dos exames laboratoriais realizados sem qualquer 
custo, mas não receberá qualquer pagamento por sua participação na pesquisa.  

Sua participação é voluntária. Você pode desistir de participar a qualquer etapa do estudo, sem 
penalidades ou perda dos benefícios. 

As informações e os resultados obtidos durante a pesquisa serão confidenciais e somente serão 
revelados a outras pessoas com a sua autorização prévia. Sua identidade será mantida em segredo quando os 
resultados desse estudo forem publicados em revistas e artigos ou for tema de debates e aulas. 

Por quaisquer motivos adequados, independentes de seu consentimento, os membros da equipe da 
pesquisa podem encerrar sua participação no estudo. O motivo lhe será explicado e poderá ser devido ao 
cancelamento do estudo, por não cumprimento das orientações por sua parte ou por outras questões 
administrativas. 

Em caso de dúvidas ou se apresentar alguma lesão ou doença relacionada à pesquisa, você poderá entrar 
em contato com as pesquisadoras Luzia Leiros de Sena Fernandes (tel.: 84-3211-2535 ou 84-99849223) ou 
Telma Maria Araújo Moura Lemos (tel.: 84-32013656 ou 84-99919208) da Faculdade de Farmácia da UFRN. 

 
 
Eu, _____________________________________________________________________, declaro que, 

após bem esclarecido e ter entendido o que me foi explicado, aceito, voluntariamente, em participar desta 
Pesquisa.  

 
Natal, _______ de _____________________________ de 200_____. 
 
 
                   
  

  
 ___________________________________________________ 
                        Assinatura do Sujeito da Pesquisa                                 ou        Impressão Digital 
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APÊNDICE B - Questionário 

 
Projeto de Pesquisa: DETERMINAÇÃO DOS INTERVALOS DE REFERÊNCIA PARA LIPÍDIOS, 
LIPOPROTEÍNAS E APOLIPOPROTEÍNAS EM ADULTOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
Pesquisador Responsável: Telma Maria Araújo Moura Lemos 

 
I PARTE: Identificação do Sujeito da Pesquisa 
 

NOME (INICIAIS):                                       DATA: _____ / _____ / _____ 

SEXO:Masculino (     )               Feminino (     ) IDADE:_________ anos 

(Área do 
Pesquisador) 

 
REGISTRO: 

 
 

 
 
II PARTE: Aspectos Sociais 
 
01. Nacionalidade (País): _________________                    02. Naturalidade (Cidade): __________________ 
 
03. Raça/Cor: 
(     )BRANCA 
(     )NEGRA  
(     )PARDO 
(     )AMARELA 
(     )INDÍGENA 
(     )MESTIÇO 

04. Estado Civil: 
(     )SOLTEIRO (A) 
(     )CASADO (A) 
(     )DIVORCIADO (A) 
(     )VIÚVO (A) 
(     )OUTROS _________________________

05. Filhos? SIM(     )     NÃO(     )  (Se SIM) Quantos? _________ 
 
06. Escolaridade: 
(     )ANALFABETO 
(     )ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (até a 8ª série) 
(     )ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
(     )ENSINO MÉDIO COMPLETO (até o 3º ano do antigo 2º grau) 
(     )ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 
(     )ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
(     )ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 
(     )MESTRADO OU ESPECIALIZAÇÃO 
(     )DOUTORADO OU PÓS-DOUTORADO 
 
07. Exerce alguma profissão atualmente: SIM(     )     NÃO(     ) 
      (Se SIM) Qual ou Quais? _________________________________________________________ 
                       Localização do emprego: RURAL (     )          URBANO (     ) 
 
III PARTE: Aspectos Clínicos 
 
01. Apresenta alguma(s) destas Doenças? 
(     )OBESIDADE 
(     )DIABETES 
(     )HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 
(     )DISLIPIDEMIA (Aumento do colesterol, triglicerídeos ou redução do HDL) 
(     )HIPERTIREOIDISMO OU HIPOTIREOIDISMO 
(     )DOENÇAS RENAL 
(     )DOENÇA HEPÁTICA 
(     )DOENÇA PULMONAR 
(     )INFLAMAÇÃO OU INFECÇÃO 
(     )CÂNCER 



 

 

(     )OUTRA(S) _____________________________________________ 
(     )NÃO APRESENTA NENHUMA DOENÇA OU DESCONHECE 
 
02. Tem História Familiar de alguma(s) destas Doenças? 
(     )OBESIDADE 
(     )DIABETES 
(     )HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 
(     )DISLIPIDEMIA (Aumento do colesterol, triglicerídeos ou redução do HDL) 
(     )HIPERTIREOIDISMO OU HIPOTIREOIDISMO 
(     )MORTE DE PARENTE PRÓXIMO POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 
(     )OUTRA(S) _____________________________________________ 
(     )NÃO APRESENTA HISTÓRIA FAMILIAR DE NENHUMA DOENÇA OU DESCONHECE 
 
03. Usa algum medicamento atualmente? SIM(     )     NÃO(     ) 
      (Se SIM) Qual ou Quais? _________________________________________________________  

 
04. Costuma praticar algum tipo de exercício físico? SIM(     )     NÃO(     ) 
       (Se SIM) Com que frequência? (     )TODOS OS DIAS 
                                                             (     )DE 3 A 5 VEZES POR SEMANA 
                                                             (     )MENOS DE TRÊS VEZES / SEMANA 
                        Duração do exercício: (     )30 MINUTOS     (     )1 HORA     (     )MAIS DE 1 HORA 
 
05. Consome bebida alcoólica? 
(     )NÃO 
(     )SIM, RARAMENTE (Menos de 1 vez por semana) 
(     )SIM, FREQUENTEMENTE (Uma vez ou mais por semana)
 
06. Fuma? SIM(     )     NÃO(     )     PAROU DE FUMAR(     ) 
      (Se SIM) Quantos cigarros fuma por dia?___________________ 
                      Há quanto tempo fuma?_______________________ 
                      Idade que começou a fumar? __________________ 

        (Se PAROU DE FUMAR) Parou a quanto tempo?___________________  
 
07. Marcar de acordo com os hábitos alimentares: 
 

 
08. Medidas antropométricas: Peso:_________________ Kg  

        Altura:__________________ m

 

N
un

ca
  o

u 
ra

ra
m

en
te

 
1 

a 
3 

ve
ze

s 
/s

em
an

a 
4 

a 
7 

ve
ze

s 
/s

em
an

a 

 
1 

ve
z/

di
a 

2 
a 

3 
ve

ze
s 

/d
ia

 
4 

ou
 m

ai
s 

ve
ze

s/
di

a 

Refrigerante        
Laticínios (Iogurte, Leite, queijo e derivados)        
Doces (Bolos, Chocolates, Tortas, etc.)        
Frituras (Pastel, Salgadinhos, Batata Frita, etc.)        
Alimentos (não-fritura) ricos em gorduras (Hambúrguer, Cachorro-
quente, Salsicha, presunto, etc.) 

   
 

   

Frutas        
Verduras        

Se 7 vezes/semana 



 

 

APÊNDICE C - Formulário dos resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


