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RESUMO 

Com o objetivo de levantar fatores de risco para doença aterosclerótica, 
foram avaliados 404 funcionários da Regional do Portão da Secretaria Mu
nicipal da Saúde de Curitiba. O grupo foi formado por 340 mulheres e 64 
homens, com idades extremas de 18 e 75 anos, e a média etária de 32 
anos. Esta amostra foi dividida em 3 grupos: homens, mulheres que não 
usavam contraceptivos orais e mulheres que usavam contraceptivos orais. 
Os procedimentos estatísticos compreenderam: análise de correlação sim
ples, teste "t" de Student bilateral para comparação de médias, teste de qui 
quadrado para amostras independente. Entretanto, o procedimento esta
tístico fundamental foi a análise de regressão múltipla. No total foram estu
dadas 21 variáveis. Inicialmente em cada subpopulação fez-se matriz de 
correlação simples de todas as variáveis duas à duas. Para análise de re
gressão múltipla foram selecionadas oito variáveis dependentes: índice de 
Quetelet (índice de massa corporal), pressão arterial sistólica, pressão ar
terial diastólica, colesterol total e HDL colesterol, triglicérides, apolipopro
teínas A I e B. O nível de significância aceito foi de 5%. Concluiu-se que 
parcela significativa dos profissionais da saúde, apresenta fatores de risco 
para a doença aterosclerótica, destacando-se entre os fatores cardinais as 
dislipidemias, e entre os fatores secundários, o sedentarismo e o estresse. 
O nível das apolipoproteínas A I foi maior nas mulheres independente da 
faixa etária e diminuiu naquelas sob o uso de contraceptivos orais. A 
apolipoproteína A I se correlacionou independente e indiretamente com os 
níveis de HDL colesterol e colesterol total em ambos os sexos. O nível de 
apolipoproteína B foi maior nos homens e se correlacionou em ambos os 
sexos, diretamente com o colesterol total e inversamente com o HDL coles
terol. Nas mulheres observou-se associação direta dos níveis de apolipo
proteínas B com triglicérides, tabagismo e pressão arterial sistólica. O co
lesterol total se correlacionou de modo independente e direto com os 
triglicérides em ambos os sexos e nas mulheres, com a idade, índice de 
Quetelet e pressão arterial sistólica. Os níveis de triglicérides foram maio
res nos homens e nas faixas etárias mais altas, sendo inversamente rela
cionados ao HDL colesterol em ambos os sexos e diretamente associados 
ao índice de Quetelet nas mulheres. O tabagismo nas mulheres, na depen
dência do número de cigarros por dia, diminuiu os níveis de HDL colesterol 
e associou-se diretamente aos valores da pressão arterial sistólica. O índi
ce de Quetelet, associou-se de forma inversa com os níveis de HDL coles
terol nos homens e de forma direta com os triglicérides, pressão arterial e 
glicemia nas mulheres. Quando separada a população dos hiperlipidêmicos, 
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com colesterol total maior que 240mg/dl e ou triglicérides maiores que 200mg/ 
di, realizamos pareamento com uma amostra de normolipidêmicos, e o me
lhor discriminante para os hiperlipidêmicos foi a apolipoproteína B. Con
cluiu-se pela grande importância dos levantamentos de fatores de risco para 
a doença aterosclerótica, sua validade individual e social e pela necessida
de de avaliar, detectar e corrigir os fatores evitáveis, que fazem deste tipo 
de doença, "a epidemia do século". 
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ABSTRACT 

Four hundred and four employees of Curitiba Municipal Health Service 
were evaluated in order to investigate risk factors for atherosclerotic dis
ease; 340 of them were women, and the average age was 32 years ( range 
18 to 75). This sample comprised 3 groups: men, women who were not on 
oral contraceptive therapy and women who were having oral contraceptive 
drugs. Statistical procedures included sim pie correlation analysis, Student 
"t"test for average values comparisons, X2 test for independent samples. 
Multiple regression analysis was, however, the main procedure, 21 para
meters having been studied. First each group had a simple correlation ma
trix made for ali variables taken in pairs. To evaluate multiple regression, 8 
dependent variables were selected: Body mass index (Quetelet index), sys
tolic blood pressure, diastolic blood pressure, total cholesterol, HDL choles
terol, triglycerides, A I and B apoliproproteins. The significance levei of 5% 
(p<0,05) was chosen. It was observed that a significantnumber of health 
professionals had risk factors for atherosclerotic diseases, specially 
dislypidemias, sedentarism and stress. Apolipoprotein A I levei was found 
to be higher in women, whatever their age, and decreased in those on oral 
contraceptive therapy. Apolipoprotein A I showed to be directly related to 
total and HDL cholesterol in both men and women. Apolipoprotein B leveis 
were higher in men, being directly related to total cholesterol and inversely 
related to HDL cholesterol in both sexes. In women, a direct realationship 
between apolipoprotein B and triglyceride leveis, smoking and systolic blood 
pressure was observed. Total cholesterol leveis were independently and 
directly related to triglyceride leveis in both sexes and to age, Quetelet index 
and systolic blood pressure in women. Triglyceride leveis were higher in 
men and in higher ages, and were inversely related to HDL cholesterol in 
both sexes and directly related to Quetelet index in women. Heavy smoking 
in women led to lower leveis of HDL cholesterol and was directly related to 
systolic blood pressure, these relationships increasing with the number of 
cigarettes. Quetelet index was inversely related to HDL cholesterol in men 
and directly related to triglycerides, blood pressure and glycemia in women. 
When hyperlipidemia population was separately analysed, and those with 
total cholesterol higher than 240mg/dl andlor triglycerides above 200mg/dl 
were compared to normolipidemic population, apolipoprotein B turned out 
to be the best discriminant to hyperlipidemic groups. Risk facto r analysis is 
considered to be of highest importance, both individually and socially. It is 
recommended to evaluate, to detect and to correct preventable risk factors, 
which make atherosclerotic disease the" disease of the century". 
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INTRODUÇÃO 

"Removendo essa massa cuidadosamente e examinando-a com aten
ção, descobriu-se que as camadas desde acima, até a origem das artérias 
coronárias, junto ao seio de Valsalva, eram compostas de material branco 
amarelado, fresco, gelatinoso, coagulado e misturado com sangue ... " 

Quando em 22 de janeiro de 1878, Adam Hammer, descreveu o acha
do de gordura nas coronárias, em uma necrópsia realizada dois anos antes 
e a correlacionou com a trombose na gênese da morte súbita deste pacien
te, não imaginava que estava assentando a pedra fundamental para carac
terização do depósito de lípides como um fator causal preponderante para 
doença cardiovascular (HAMMER, 1878). 

Posteriormente em 1896, Georg Dock, publicou o primeiro relato de 
um caso de trombose coronária diagnosticado em vida e confirmado por 
achados de necrópsia (DOCK, 1896). 

Desde então a aterosclerose vem se destacando como uma das mai
ores causas de morbimortalidade, em toda a sociedade ocidental, fazendo 
com que a elevada frequência de eventos cardiovasculares nos países de
senvolvidos direcionasse as pesquisas no sentido de identificar e controlar 
seus fatores determinantes. ° impacto sócio econômico da doença 
cardiovascular, muito apropriadamente chamada pela Organização Mundi
al da Saúde de "epidemia do século", é muito alto ao redor de todo o mun
do. Nos Estados Unidos da América é a principal causa de morte, sendo 
anualmente responsável por 27,7 milhões de consultas médicas, com gas
tos de 43 bilhões de dólares, havendo 7 milhões de pacientes com doença 
ativa, resultando em 500 mil mortes (FARMER & GOnO, 1992; LAURENTI 
& LOLlO, 1989). 

No Brasil onde as estatísticas ainda são escassas, sabe-se que as 
doenças cardiovasculares são responsáveis pela maioria das mortes, sen
do seguidas por mortes violentas e neoplasias. Já no Paraná segundo os 
dados da Secretaria Estadual de Saúde, 1990, as doenças cardiovascula
res são responsáveis por 30,64% das mortes em todo o estado. 

Assim pela grande importância epidemiológica, grandes amostras 
populacionais, constituídas de pessoas clinicamente normais e passíveis 
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de acompanhamento a longo prazo, foram utilizadas para que, com resulta
dos periodicamente avaliados fosse possível estabelecer a presença ou 
não de alguns fatores ligados a essa doença (GIANNINI, 1992). 

Através desses resultados, ficou demonstrado que alguns elementos, 
ainda que isolados, estavam ligados a aterosclerose. Esses elementos as
sociados a doença aterosclerótica passaram a ter a denominação de fato
res de risco (FR), indicando maior ou menor probabilidade de desenvolvi
mento de doença. 

Alguns estudos clássicos como o de Framingham, MRFIT (Multiple 
Risck Factor Intervention Trial), demonstraram a ligação desses fatores de 
risco com a doença cardiovascular, sendo que alguns deles são consagra
dos por estarem fortemente associados a elas. 

Como a maioria desses FR é passível de correção, sua detecção, 
avaliação e tratamento, tem sido o objetivo mais perseguido. As dislipidemias 
tem sido preconizadas como importante fator de risco (MANNINEN et aI., 
1992; KANNEL & WILSON, 1995) e a sua identificação tem sido motivo de 
constante investigação. A realização do perfil lipídico, que inclui a dosa
gem de Colesterol Total (CT), Triglicérides (TG), LDL- colesterol (LDL-c) e 
HDL -colesterol (HDL colesterol), está preconizada nos portadores de do
ença arterial coronariana ou outras manifestações de aterosclerose inde
pendente de sexo e idade. Nos homens com mais de vinte anos, não porta
dores desse tipo de doença, e nas mulheres sem doença após os 50 anos 
de idade ou pós menopausa, também deve ser realizado. Nas mulheres 
em fase reprodutiva e que possuem um ou mais fatores de risco, o perfil 
lipídico também deve ser avaliado. 

Inúmeros trabalhos na literatura mundial tem demonstrado a funda
mentai importância dos níveis aumentados de CT e LDL-c (MILLER & 
MILLER,1975; GORDON et aI., 1977; CASTELLI et aI., 1977; KANNEL et 
aI., 1979; MANNINEN et aI., 1988; FARMER & GOrrO, 1992; WU et aI., 1993) 
no risco para doença cardiovascular. No entanto quando se trata de TG, 
alguns autores consideram risco aumentado para doença cardiovascular, 
somente quando ele está associado à HDL colesterol diminuído ou LDL-c 
aumentado (CASTELLI, 1986). O HDL colesterol por sua vez tem sido cor
relacionado inversamente com a doença cardiovascular (KANNEL et aI., 
1983; GORDON et aI., 1989), e a maioria dos autores associam a sua dimi
nuição à maior incidência de eventos cardiovasculares, considerando ní
veis mais altos como fator de proteção (CONSENSO BRASILEIRO SOBRE 
DISLlPIDEMIAS, 1996). Alguns autores na Inglaterra, Suécia e URSS, não 
consideram o HDL colesterol baixo como fator de risco (POKOCK et aI., 
1986; GORDON & RIFKIND,1989). 
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A hipertensão arterial (HAS) tanto sistólica quanto diastólica, embora 
esta segunda pareça ser um fator mais potente (ROSENMAN et aI., 1976 ; 
DIAMENT, 1995), está classicamente associada a maior risco para doença 
cardiovascular. A hipertensão sistólica nos idoso aumenta a mortalidade dos 
mesmos em relação aos normotensos da mesma idade (KANNEL, 1980; 
GIANNINI,1992). 

Nos fumantes o risco para doença cardiovascular é duas a quatro 
vezes maior do que nos não fumantes (FRIEDMAN et al.,1979), estando 
mais correlacionado ao número de cigarros por dia, do que ao hábito de 
fumar (NATIONAL EDUCATION PROGRAMS WORKING GROUP REPORT, 
1991). O tabagismo provoca ainda diminuição dos níveis de HDL colesterol 
(MJOS, 1988) e elevação dos índices de risco I e \I de Castelli (CASTELLI 
et aI., 1983). Nos jovens que fazem uso de mais de 20 cigarros por dia, 
assim como nas mulheres que além do fumo usam concomitantemente 
contraceptivos orais, há multiplicação do risco para doença cardiovascular 
(GIANNINI, 1992) .. 

No diabetes mellitus (diabete) embora haja com frequência altera
ções nos níveis de lipoproteínas, como diminuição do HDt colesterol e as
sociação com hipertensão e obesidade há uma forte correlação com a do
ença aterosclerótica mesmo na ausência de outros fatores (KANNEL & 
McGEE,1979; UUSITUPA et aI., 1990). 

A obesidade que de acordo com estudos como o de Framingham é 
um fator independente (HUBERT et aI., 1983; GARRISON & CASTELLI, 
1985), está frequentemente associada à hipertensão, diabete ou resistên
cia à insulina e níveis baixos de HDL colesterol, que por si só pOdem deter
minar maior risco para doença cardiovascular (ITALLlE, 1995). 

O sedentarismo embora não seja fator independente, muitas vezes 
está acompanhado de aumento de peso, hipertensão e de menores níveis 
de HDL colesterol trazendo por isso um risco maior (KANNEL & SORLlE, 
1979; EICHNER, 1983). 

Existem ainda fatores imutáveis como sexo, idade e história de even
tos cardiovasculares prematuros em familiares diretos (DIMSDALE et 
aI., 1978). A doença cardiovascular é mais frequente quanto mais avança a 
idade, no sexo masculino, sendo que nas mulheres após a menopausa 
não existe diferença na frequência dos eventos em relação ao sexo. 

De acordo com as novas evidências clínico-científicas estabeleceu-se 
a existência de outro fator que é o risco trombogênico (MARTINEZ & LOU
RENÇO, 1996). Isto abre perspectivas de estudo para outras lipoproteínas 
aterogênicas, incluindo as que contém apolipoproteína B (LDL, VLDL e 
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aterogênicas, incluindo as que contém apolipoproteína B (LDL, VLDL e 
remanescentes). Níveis séricos de fibrinogênio, agregação plaquetária 
(NICOLAU,1990) e também a proteção dada pela apolipoproteína A I 
(apolipoproteína A I), são novos fatores e embora tenha sido bem demons
trada sua correlação em alguns estudos, ainda não se tem um consenso 
definitivo (GOnO, 1995). 

A Lipoproteína (a) [ Lp(a)] é uma Iipoproteína com estrutura similar à 
da LDL-c com apolipoproteína (a) ligada à apolipoproteína B (apolipoproteína 
B) e tem sido sugerida por alguns autores como fator de risco para doença 
cardiovascular (KOSTNER, 1985; HOEFLER et aI., 1988; MARANHÃO & 
PILEGGI, 1990; VALENTINE, 1994). 

A contribuição do fibrinogênio para a aterogênese, correlaciona-se 
com hipercoagulabilidade e viscosidade sanguínea principalmente em as
sociação com dislipidemias, hipertensão e diabete (KANNEL, 1987; ERNST, 
1990; 1993; LEITE et ai., 1994). 

A relação entre lípides e fatores de coagulação ainda não é totalmente 
esclarecida, mas de interesse e importância. Estudos inCluem fator VII de 
coagulação e a agregação plaquetária como fatores de risco porém ainda 
sem consenso (GOnO, 1995). 

Correlações positivas entre os níveis de apolipoproteína 8 e 
aterosclerose tem sido descrita por vários autores (SNIDERMANN et aI., 
1982; KWITEROVICH,1983). 

A apolipoproteína A I tem sido correlacionada inversamente com o 
risco para doença cardiovascular sendo considerada em alguns níveis como 
fator de proteção (MACIEJKO,1983). Apo B e apolipoproteína A I serão 
amplamente discutidas na revisão de literatura. 

Muito se tem a estudar e bastante a se acrescentar no que diz respei
to a novos fatores de risco. 

Assim tendo em vista a grande frequência da doença aterosclerótica, 
seu impacto social e o fato de ser tratar de enfermidade passível de pre
venção procedemos esse estudo com os seguintes objetivos: 

• Fazer levantamento dos fatores de risco para doença aterosclerótica 
e analisar em particular os níveis de apolipoproteínas A I e B em uma amos
tragem específica. 

• Avaliar a correlação de apolipoproteína A I e apolipoproteína B com 
outros fatores de risco para doença aterosclerótica. 
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Responsável por 45% das mortes nos Estados Unidos da América 
(FARMER & GOTTO, 1992), a doença aterosclerótica antes considerada 
inevitável, hoje é vista como um estado inflamatório crônico, que pela ruptu
ra da placa aterosclerótica, desencadeia eventos clínicos. Múltiplos fatores 
envolvidos, como dano do endotélio, influências genéticas e hemodinâmicas 
locais e ainda resposta inflamatória, levam a formação da placa 
fibrogordurosa como resposta reparativa da parede arterial (IHARA et aI., 
1996). 

As alterações anatômicas na aterosclerose são representadas por 
degeneração gordurosa (ateroma) e pela esclerose com espessamento e 
endurecimento da parede arterial. O ateroma é a lesão básica da 
aterosclerose consistindo de uma placa localizada dentro da íntima do vaso, 
contendo um núcleo lipídico e uma placa fibrosa de revestimento (IHARA et 
al.,1996). 

Inúmeras hipóteses têm sido aventadas em busca dos verdadeiros 
mecanismos de formação da placa, com a finalidade de prevenir o apareci
mento da doença aterosclerótica, porém não existe ainda um consenso 
geral a esse respeito. 

Trabalhos têm demonstrado a diminuição da morbimortalidade por 
mudança de estilo de vida, o que inclui controle dietético adequado, aboli
ção do fumo e o tratamento da hipertensão arterial e diabete (JOHNSON & 
GREENLAND, 1990; SANTOS et alo, 1994). 

O controle das dislipidemias com a utilização de drogas hipolipemiantes, 
tem demonstrado diminuição da taxa de mortalidade, quer na prevenção 
primária (HIERMANN et aI., 1981; FRICH et alo, 1987) ou secundária da 
doença arterial coronariana (ORNISH et aI., 1990; 1993; KJEKSHUS & 
PEDERSEN, 1995). 

A história do colesterol é tão antiga quanto a da química e bioquímica, 
tendo por mais de duzentos anos, a molécula do esterol merecido a aten
ção dos cientistas de todo o mundo, sem que houvessem entretanto, evi
dências de interesse clínico. Somente a partir de 1920 se teve noção de 
que os animais produziam essa substância, a partir de sua alimentação, 
tendo sido descrito o ciclo exógeno. Evidências diretas da síntese endógena 
somente foram conhecidas a partir de 1935 (BLOCH, 1987). 
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Desde então o assunto vem sendo estudado e a correlação não só de 
colesterol total, como também de outros lípides, lipoproteínas e apolipopro
teínas, tem sido bem documentada (ANDERSON & CASTELLI, 1987; 
GIANNINI, 1992) . 

Os lípides são biomoléculas, quimicamente heterogêneas, que se ca
racterizam por serem insolúveis em água .Os principais lípides para o ser 
humano são: ácidos graxos (AG), triglicérides (TG), fosfolípides (PL) e o 
colesterol (C) (SCARTEZINI et aI., 1996). A função dos ácidos graxos é 
servir de substrato energético para o metabolismo celular e os triglicérídes 
funcionam como reserva energética. O colesterol tem como principal papel 
a formação e função das membranas celulares, síntese de hormônios este
róides e síntese da vitamina D. Os fosfolípides por sua vez são responsá
veis pela manutenção e integridade das membranas celulares, assim como 
da solubilidade dos ésteres de colesterol e dos triglicérides no interior de 
lipoproteína (SCARTEZINI et aI., no prelo). 

A lipoproteína pode ser definida como a unidade funcional de trans
porte de lípides no plasma e tem a função de suprir os tecidos com lípides 
provenientes da dieta ou sintetizados pelo próprio organismo. São 
macromoléculas constituídas de uma fração lipídica e outra protéica 
(apolipoproteína) e diferem entre si quanto à composição, tamanho e mobi
lidade eletroforética, porém, a densidade é a propriedade física na qual se 
baseia a atual classificação (GARCIA & OLIVEIRA, 1992). 

Existem quantitativamente quatro classes maiores de lipoproteínas 
plasmáticas representadas pelo Quilomicron, VLDL, LDL e HDL, e duas 
menores constituídas pela IDL e Lp(a) (THOMPSON,1989; UTERMANN, 
1989; LAWN, 1992; BACHORIK et aI., 1995). 

O quilomicron (Q) é uma partícula produzida pelo intestino e cerca 
de 90% da molécula é composta por triglicérides da dieta (exógeno) que 
serão carreados ao fígado. O colesterol e os fosfolípides perfazem 5% e 4% 
respectivamente da partícula e a fração protéica somente 1 %. 

A VLDL (Very Low Density Lipoprotein) é a lipoproteína de densidade 
muito baixa, composta por cerca de 65% de triglicéride endógeno, metabo
lizado pelo tecido hepático. Colesterol e fosfolípides perfazem 13% cada e 
as proteinas 10%. 

A LDL (Low Density Lipoprotein) é constituída na sua maior parte pelo 
colesterol (45%), triglicérides (10%) e fosfolípides (23%). A fração protéica 
é de 20%, tendo como principal apolipoproteína a apolipoproteínas-B1 00. 
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A HDL (High Density Lipoprotein) contém em torno de 18% de 
colesterol, 30% de fosfolípides e 2% de triglicérides. A fração protéica per
faz 50% da molécula. 

A IDL (lntermediate Density Lipoprotein) é a lipoproteína com teor lipí
dico intermediário entre a VLDL e LDL, não sendo detectada em condições 
normais de jejum. 

A Lp(a) (Uttle (a) Upoprotein) apresenta uma composição lipídica similar 
a LDL, quantitativamente em menor concentração no plasma, diferindo no con
teúdo protéico, uma vez que Lp(a) apresenta a apolipoproteína (a) [apo (a)], 
ligada à apolipoproteína-B, através de pontes de dissulfeto. 

COMPOSiÇÃO QUíMICA DAS PRINCIPAIS CLASSES 
DE LlPOPROTEíNAS PLASMÁTICAS HUMANAS 

PROTEíNA* COLESTEROL COLEST. ESTERIF TRIGLlCÉRIDES FOSFOLíplDES 

LlPOPROTEíNA (%) (%) (% ) (%) (%) 

Q 1 - 2 1 - 3 2-4 80 - 95 3-6 
VLOL 6 - 10 4-8 16 - 22 45 - 65 15 - 20 
IOL 19 9 29 23 19 

LOL 18 - 22 6-8 45 - 50 4-8 18 - 24 
HOL 45 - 55 3-5 15 - 20 2-7 26 - 32 

Lp(a) 33 9 33 3 22 

* percentagem sobre peso seco 

Adaptado de BACHORIK et aI., 1995; MARTINEZ,1989. 

O metabolismo dos lípides e lipoproteínas ocorre através dos ciclos 
exógeno e endógeno (LOPES et alo, 1996). 

Ciclo exógeno 
Inicia com a absorção dos lípides da dieta e a formação dos quilomicrons 

(O) nas células intestinais. Estes entram na circulação linfática e ganham a 
corrente sanguínea pelo dueto torácico. Nos capilares do tecido adiposo e 
muscular, os quilomicrons entram em contato com a enzima lipoproteína lipase 
(LPL), a qual, ativada pela apolipoproteínas C-li, hidrolisa os triglicérides, 
retirando ácidos graxos dos O, que se tornam menores (remanescentes de O 
= ar). Estes ar são rapidamente removidos da circulação pelas células hepá
ticas que possuem receptores para apolipoproteína E (apolipoproteínas-E) 
presente nos Or. No interior das células, os ar são fragmentados e parte do 
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material lipídico é aproveitado, sendo o excedente reorganizado em outro 
tipo de lipoproteína, juntamente com a parte sintetizada pelo fígado (CON
SENSO BRASILEIRO SOBRE DISLlPIDEMIAS, 1994.). 

Ciclo endõgeno 
O tecido hepático sintetiza a lipoproteína VLDL, que contém como 

lípides, principalmente os TG e como fração protéica as apos B e E. Na 
circulação capilar as VLDL entram em contato com a LPL, dando origem 
aos remanescentes de VLDL ou IDL . A IDL tem dois caminhos: continua 
sob a ação da LPL sendo absorvida pelo fígado ou sofre a ação da lipase 
hepática (LH), dando origem às LDL. Tanto as LDL como as IDL são retira
das da circulação por receptores celulares B/E, existentes principalmente 
no fígado. Uma vez no interior das células, estas Iipoproteínas são frag
mentadas e liberam colesterol livre e aminoácidos. O colesterol livre é utili
zado imediatamente após esterificação. A síntese intracelular de colesterol 
e dos receptores B/E varia na razão inversa da captação do colesterol plas
mático. A HDL é sintetizada pelo fígado, intestino e parte do materiallibera
do pela ação da LPL sobre as lipoproteínas Q e VLDL, dando origem à HDL 
nascente, que por ação da LCAT (lecitina colesterol acil transferase) se 
transforma em HDL madura. A HDL é responsável pelo chamado transpor
te reverso do colesterol, retirando-o das células e fazendo sua troca com 
outras lipoproteínas, principalmente as VLDL, sob a ação da enzima CETP 
(proteína de transferência do colesterol) ou leva-o diretamente para o fíga
do. O colesterol ao chegar no fígado pode ser reaproveitado, interagindo 
com outras vias metabólicas, produzindo ácidos biliares ou sendo excretado 
na bile. Em condições normais é reabsorvido em cerca de dois terços pelo 
ciclo êntero-hepático (SCARTEZINI et aI., no prelo). 

Os trabalhos de Brown e Goldstein, 1984, tiveram grande repercus
são pois elucidaram o metabolismo das LDL através de receptores. Os re
ceptores de LDL se agregam em regiões especializadas da membrana (ca
vidades revestidas) e se ligam às LDL que são captadas e conduzidas aos 
lisossomos para degradação. Depois da reação no endossomo, os recep
tores recirculam para a superfície celular para se ligarem a outras partícu
las de LDL. O colesterol liberado da LDL exerce três ações regulatórias: 1) 
aumenta a atividade da ACAT (acil-colesterol-acil-transferase) para a 
esterificação do colesterol; 2) diminui a atividade da HMGCoA redutase 
responsável pela biosíntese do colesterol endógeno; 3) diminui a síntese 
de receptores celulares para LDL, COm isso aumentando seu nível plasmá
tico (BROWN & GOLDSTEIN, 1986). 

As apolipoproteínas são proteínas que fazem parte da estrutura das 
lipoproteínas desempenhando diversas funções no metabolismo lipoproteico. 
São reunidas em grupos e cada um deles recebe uma designação alfabéti
ca, introduzida por Alaupovic em 1971. Contribuem para a solubilização e 
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estabilização dos lípides (colesterol esterificado e triglicérides), atuam como 
moduladores de determinadas enzimas e interagem com receptores celula
res específicos (THOMPSON, 1989). 

Bastante evidente é a correlação do colesterol com doença 
cardiovascular, sendo considerado um fator independente de risco. Quanto 
maior o seu valor, maior a probabilidade futura de manifestação clínica da 
doença. Seus efeitos na presença de outros fatores de risco, se potencializam 
de tal forma que os eventos clínicos aumentam numa proporção 
exponencialmente maior do que a esperada isoladamente (GOLDBOURT 
et alo, 1985). 

Estudos epidemiológicos como os de Framingham, MRFIT, têm de
monstrado que além da colesterolemia total, devem ser consideradas as 
outras frações do colesterol ligadas às lipoproteínas como LDL e HDL 
(CASTELLI et alo, 1986; STAMLER et alo, 1986; LlPID RESEARCH CLlNICS 
PROGRAM, 1979). É bem demonstrada a associação direta do aumento 
dos níveis de LDL-c e diminuição dos níveis de HDL-c com maior incidência 
da doença cardiovascular, assim como a relação de níveis elevados de 
HDL-c com menor incidência desta doença (GORDON et ªI., 1977; MILLER, 
1987; MANNINEN et alo, 1988; MANNINEN et alo, 1992; GENEST et alo, 1992; 
KANNEL et alo, 1995). 

Como o papel do colesterol já está bem determinado, discute-se hoje 
no meio científico a prevenção primária e secundária da doença 
cardiovascular. Em relação à prevenção primária ainda existe muito 
conservadorismo restringindo o tratamento e embora estudos como The 
West of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS) tenham demons
trado o benefício da prevenção primária (BROWN et alo, 1993; SACKS et 
alo, 1995), muitos ainda tratam a dislipidemia com descaso. 

Estudos com relação à prevenção primária têm sido publicados utili
zando-se vários tipos de hipolipemiantes, demonstrando importante redu
ção da morbidade e mortalidade, com o controle da hiperlipemia (BROWN 
et alo, 1990; 1993; KJEKSHUS & PEDERSEN, 1995). 

A participação da hipertrigliceridemia isoladamente como fator de risco 
permanece controversa. Alguns autores a consideram como risco indepen
dente para doença arterial coronariana (PATSCH et alo, 1992), em especial 
quando existem concentrações plasmáticas pós-prandiais aumentadas. Ou
tros estudos sugerem que o risco aumentado se deve à associação com 
outros fatores como obesidade, hipercolesterolemia, baixos níveis de HDL-c, 
altos níveis de LDL-c, aumento de apolipoproteínas B e fibrinogênio, resis
tência insulínica, diabetes mellitus e sedentarismo (ASSMANN et alo, 1991; 
1992). 
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No estudo de Framingham, o nível de TG foi considerado como preditor 
independente de risco para as mulheres (CASTELLI, 1986). Embora não 
seja considerado como fator direto para aterosclerose, provavelmente re
flete a presença de lipoproteínas aterogênicas (NATIONAL CHOLESTEROL 
EDUCATION PROGRAM - NCEP, 1993). 

Embora ainda não como consenso geral, as apolipoproteínas também 
estão sendo consideradas como fatores de risco (KWITEROVICH,1983; 
WALLACE & ANDERSON, 1987; SNIDERMANN et alo, 1990; BACHORIK 
et ai, 1994). Inúmeros trabalhos têm demonstrado a forte associação do 
aumento da apolipoproteínas B e diminuição da apolipoproteínas A I com 
maior incidência de doença cardiovascular (WILLlAMS et alo, 1988), sendo 
descrita sua correlação com o grau de severidade da doença coronariana 
(FAGER et alo, 1980; RIENSEN, et alo, 1980). 

Considera-se que níveis de apolipoproteínas B serão no futuro um 
critério de risco superior ao aumento de LDL-c, porque no nível de apolipo
proteínas B estão incluídas IDL e VLDL, assim como LDL densa e pequena 
e mesmo com níveis de LDL-c relativamente baixos pode haver aterogênese 
(GRUNDY & VEGA, 1990; GOTTO, 1995). 

A partir de determinados níveis plasmáticos, a apolipoproteínas A I 
pode ser considerada como um fator de proteção contra a doença 
coronariana (CONTOIS et alo, 1996b). 

Alguns autores consideram as apolipoproteínas melhores discriminan
tes que os lípides (AVOGARO et alo, 1979; KOTTKE et alo, 1986; WU et alo, 
1993) e em especial a razão apolipoproteínas B/apolipoproteínas A I, que 
tem em muitos trabalhos discriminado melhor o risco cardiovascular (DE 
BACKER et alo, 1982; JAIN, 1983; SCARTEZINI et alo, no prelo). 

Trabalhos têm demonstrado correlação entre altos níveis de apolipo
proteínas B associados a baixos níveis de apolipoproteínas A I com doença 
coronariana prematura, em ambos os sexos (SCHAEFER et alo, 1982; 
SNIDERMAN & SILBERG, 1990; KWITEROVICH et alo, 1992). 

A hipertensão arterial sistêmica, o fumo e o diabetes mellitus, fatores 
cardinais e independentes de risco para doença cardiovascular quando as
sociados entre si e em especial com dislipidemia tem ação sinérgica, multi
plicando exponencialmente o risco (GIANNINI, 1992; DIAMENT et alo, 1995). 
Quando ocorre dislipidemia e hipertensão arterial, dos hipertensos que usam 
medicação, quase metade têm níveis de colesterol total superiores a 240 
mg/dl (VALE et alo, 1996). A redução dos níveis tensionais diminuem ape
nas 14% do risco de DAC contra 42% de redução no risco de acidente 
vascular encefálico (COLLlNS et aL,1990). Isto significa que só a diminui-
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ção dos níveis tensionais por uso de medicação, não protege os órgãos
alvo, já que a doença coronariana é multifatorial e os efeitos das drogas 
utilizadas sob o metabolismo lipídico podem ser indesejáveis (VALE et 
al.,1996). 

A concomitância entre dislipidemia e diabetes mellitus, tem relevância 
não só pelo risco aterogênico aumentado (UUSITUPA et aI., 1990), mas 
também, pelo fato de ser a DM uma das principais causas de dislipidemias 
secundárias. Nos diabéticos a hipertrigliceridemia tem sido associada à di
minuição de LLP (Lipase Lipoprotéica), que hidrolisa triglicérides em ácido 
graxo e glicerol. Como a ação dessa enzima está vinculada aos níveis de 
insulina e nos diabéticos existe diminuição dos níveis de insulina ou resis
tência aumentada à insulina, ocorre aumento das lipoproteínas que depen
dem da LLP para seu catabolismo (RABELLO et aI., 1996). 

Quando ocorre associação entre dislipidemia e fumo, há diminuição 
dos níveis dos HDL-c por inibição da síntese hepática, aumentando assim 
os índices CT/HDL-c e LDL-c/HDL-c e o risco cardiovascular. É descrito o 
aumento de triglicérides pela ação da nicotina e monóxido de carbono, por 
mecanismo ainda não esclarecido (WILLETT et aI., 1983). 

Estudos tem demonstrado relação dose dependente entre fumo e 
fibrinogênio, chegando-se a cogitar que o aumento dos níveis de fibrinogênio, 
seria um dos mecanismos pelos quais o tabagismo aumentaria o risco 
cardiovascular (KANNEL et aI., 1987). 

o assunto é bastante extenso e amplamente estudado, embora mui
tas dúvidas ainda restem. 

o controle dos fatores de risco trombo e aterogênico, com certeza nos 
trará no futuro, novos desafios e novas perspectivas. 
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A população total estudada era formada de 492 funcionários da Regi
onal Portão, uma das sete regionais de saúde da Secretária Municipal da 
Saúde de Curitiba, tendo sido escolhida através de sorteio entre as 7 regio
nais existentes. O trabalho foi realizado com todos aqueles que não se 
encontravam afastados de suas atividades por motivo de licença gestação 
ou sem vencimentos, compondo um grupo final de 404 pessoas. 

Todas estas pessoas assinaram um consentimento prévio para parti
cipação no trabalho. 

Após uma palestra coletiva sobre aterosclerose, origem e prevenção, 
cada funcionário compareceu individualmente para entrevista, que foi re
gistrada em ficha própria (anexo) contendo identificação, antecedentes pes
soais, familiares e hábitos higieno-dietéticos. Foram avaliados também 
estresse, uso de contraceptivos orais, atividade física, tabagismo e condi
ções sócio econômicas. 

A quantificação do estresse como leve, moderado ou severo, foi feita 
de maneira subjetiva pelas próprias pessoas. 

Na avaliação da atividade física, foi indagada a freqüência semanal e 
o tempo de duração dos exercícios físicos em cada sessão, sendo classifi
cada em três grupos: sedentários, com atividade física moderada e com 
atividade física intensa. 

Em seguida foi realizado exame clínico, precedido por medidas antro
pométricas, com auxílio de balança clínica marca Filizola, precisamente re
gulada, estando estas pessoas descalças e com o mínimo de vestuário. 

O índice de Quetelet (QT) ou de massa corporal foi obtido dividindo
se o peso em quilogramas pela altura em metros, elevada ao quadrado. O 
resultado foi expresso em kg/m2

• Foram considerados obesos os que obti
veram valores deste índice, maiores ou iguais a 30 kg/m2 (GARRISON & 
CASTELLI, 1985; GARROW, 1986). 

A medida da pressão arterial foi obtida por meio de esfigmomanômetro 
de mercúrio, após repouso do indivíduo, sentado durante 5 minutos, ob-
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tendo-se a média de 3 aferições em momentos diferentes na ocasião do 
exame físico. 

Consideramos hipertensão arterial quando os níveis tensionais foram 
superiores a 140/90 mmHg após 3 avaliações com a mesma técnica e equi
pamento em dias distintos, com intervalo de 1 semana entre eles. Hiperten
são sistólica isolada foi considerada, quando os níveis de pressão arterial 
sistólica, foram maiores que 160 mmHg com pressão diastólica igualou 
menor a 90 mmHg (JOINT NATIONAL COMMITTEE ON OETECTION, 
EVALUATION ANO TREATMENT OF HIGH BLOOO PRESSURE - The Fifth 
Report, 1992). 

Após realizado o exame físico, procedemos o registro do eletrocardio
grama, que foi obtido com aparelho marca Funbec ECG-40, utilizando-se 
as 12 derivações habituais. Os laudos foram realizados pelo mesmo médi
co, integrante do Serviço de Eletrocardiografia do Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná. 

No dia seguinte, após jejum de pelo menos 12 horas, foi realizada a 
coleta dos exames laboratoriais, sendo retirado sangue yenoso do antebra
ço, utilizando-se o sistema vacutainer. Foram colhidos 10 ml de sangue 
sem anticoagulante (soro) e neste material dosado Colesterol Total (CT), 
triglicérides (TG), Colesterol contido nas lipoproteínas HOL (HOL-c), ácido 
úrico e apolipoproteínas A I e B. 

Num segundo tubo foram colhidos 5 ml com anticoagulante (fluoreto 
de sódio) para realização de glicemia e num terceiro tubo 5 ml com 
anticoagulante (EOTA) para realização do hemograma. 

O CT e TG foram determinados pelo método enzimático no aparelho 
CCX -Spectrum-Abott. 

O HOL c foi medido no sobrenadante após fracionamento das demais 
lipoproteínas pela adição de fosfotungstato de sódio-Biodiagnóstica. 

O LOL e VLOL colesterol (LOL-c e VLOL-c), foram calculados por fór
mula proposta por Friedwald para valores de triglicérides inferiores a 400 
mg/dl (FRIEOWALD et aI., 1972). 

Consideramos níveis desejáveis de lipídes quando CT, TG e LOL-c, 
não ultrapassaram 200 mg/dl, 200 mg/dl e 130 mg/dl respectivamente. 

Para definir como dislipidemia foram utilizados limites maiores: 2240, 
~200 e ~160 mg/dl respectivamente (CONSENSO BRASILEIRO SOBRE 
OISLlPIOEMIAS, 1996). 
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As apolipoproteínas A I e B (Apo A I e Apo B) foram dosadas por 
Imunoturbidimetria, no aparelho Turbitimer, com reagentes da Behring, cu
jos valores de referência estão abaixo citados. 

Apo A I homens 115 - 190 mg/dl 
mulheres 115 - 220 mg/dl 

Apo B homens 
mulheres 

70 - 160 mg/dl 
60 - 150 mg/dl 

Na literatura mundial os valores usados como referência têm sido 
(CONTOIS et aI., 1996a; 1996b): 

Apo A I homens 
mulheres 

Apo B homens 
mulheres 

111 - 157 mg/dl 
126 - 182 mg/dl 

79 - 127 mg/dl 
70 - 122 mg/dl 

Admitimos a existência de diabetes mellitus quando as glicemias de 
jejum foram acima de 140 mg/dl. Em casos com glicemias acima de 110 
mg/dl ou face à dúvidas, realizamos curva glicêmica. Pela curva considera
mos diabete se a glicemia fosse maior que 200 mg/dl após 2 horas, sendo 
ainda um outro valor entre O e 2 horas maior ou igual à 200 mg/dl. Conside
ramos ainda intolerância à glicose se jejum menor que 140 mg/dl e existis
se um valor maior ou igual a 200 mg/dl de O a 2 horas e após 2 horas, 
glicemia entre 140 e 199 mg/dl (TIETZ, 1995). 

Nos casos onde existiam anormalidades de exame físico e/ou 
laboratorial, foram realizados exames especializados como teste 
ergométrico, Dopplerecocardiografia e uma cineangiocoronariografia. 

Em outro momento retornamos com os resultados da análise individu
ai e realizamos nova palestra coletiva motivando e ensinando a prevenção 
da doença aterosclerótica, quer evitando ou corrigindo fatores de risco para 
doenças coronarianas, através de mudanças de hábitos de vida. 

Aqueles que apresentaram anormalidades clínicas e/ou de exames 
complementares, foram encaminhados para avaliação e acompanhamento 
ambulatorial no Instituto Municipal de Previdência de Curitiba (IPMC). 

A população estudada, foi dividida em três faixas etárias: 18 a 29 anos, 
30 a 39 anos e acima de 40 anos. 
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A amostra foi também subdividida em 3 subpopulações: homens, 
mulheres que não usavam contraceptivos orais e mulheres que usavam 
contraceptivos orais. 

Os procedimentos estatísticos compreenderam: 

• Coeficiente de correlação simples ou de Pearson. 
• Teste "t" de Student bilateral para comparação de médias. 
• Análise de variância para comparação de várias amostras 
simultâneas, seguida de teste de Tukey para ordenação de médias. 

• Teste de qui quadrado (X2
) para amostras independentes. 

• No total foram estudadas 21 variáveis 
• Análise de regressão múltipla. 
• Análise discriminante. 

Inicialmente em cada subpopulação fez-se matriz de correlação sim
ples entre todas as variáveis. 

Para regressão múltipla selecionamos 8 variáveis como dependentes 
e as independentes foram aquelas que apresentaram associação com a 
variável dependente em questão. 

As dependentes foram: Apolipoproteínas A I e S, colesterol total, 
triglicérides, HDL colesterol, pressão arterial sistólica (PAs), pressão arteri
al diastólica (PAd), índice de Quetelet (QT). 

O nível de significância aceito foi menor que 5% (p < 0,05). 



RESULTADOS 



RESULTADOS 

1 SEXO E IDADE 

Prevaleceu na amostra o sexo feminino com 340 mulheres (84%), e 
64 homens (16%), numa proporção de 5:1. 

A média etária geral foi 32,23 ± 7,65 anos. A média etária dos homens 
foi 32,98 ± 9,76 anos e das mulheres 32,08 ± 7,19 anos. 

Dos homens 83% tinham menos de 40 anos e das mulheres 81,40 % 
estavam abaixo dos 40 anos. 

Da amostra total independente do sexo 81,6% estava abaixo dos 40 a 
18,4% acima dos 40 anos. 

2 RAÇA 

Das 404 pessoas do estudo, 364 (90%), eram brancas, 26 (6,5%) eram 
negras e 14 (3,5%) amarelas. 

3 PROFISSÕES 

Foram analisadas pessoas de 13 diferentes categorias profissionais 
conforme descrito abaixo: 

• Auxiliares de enfermagem: 140 (34,6%). 
• Auxiliares de consultório dentário: 80 (19,8%). 
• Dentistas: 47 (11,6%). 
• Médicos: 40 (9,9%). 
• Técnicos em consultório dentário: 27 (6,7%). 
• Auxiliares de serviços gerais: 23 (5,6%). 
• Enfermeiros: 18 (4,5%). 
• Auxiliares administrativos: 14 (3,5%). 
• Bioquímicos: 5 (1,3%). 
• Agentes sanitários: 4 (1 %). 
• Motoristas: 2 (0,5%). 
• Engenheiros sanitaristas: 1 (0,25%). 
• Médicos veterinários: 1 (0,25%). 
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4 USO DE HORMÔNIOS CONTRACEPTIVOS 

Faziam uso de contraceptivos orais 77 mulheres, representando 
22,80% do total de mulheres. 

5 ESTRESSE 

Quando questionados diretamente sobre o suposto nível de estresse 
que apresentavam, as respostas espontâneas mostraram: 

• Estresse leve: 82 pessoas (20,3%). 
• Estresse moderado: 209 pessoas (51,7%). 
• Estresse severo: 113 pessoas (28%). 

6 ATIVIDADE FíSICA 

Da população estudada, 344 (85%), não faziam nenhum tipo de exer
cício físico. Faziam exercícios físicos pelo menos 2 vezes por semana, sen
do cada vez de pelo menos 50 minutos, 29 pessoas (7,3%). Realizavam 
atividade física de pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos ou mais 
cada vez, 31 pessoas (7,7%). 

7 TABAGISMO 

Na população estudada, 83 eram fumantes (20,5%) e 321 não fuman
tes (79,5%). Dos fumantes, 14 eram homens (16,8%) e 69 mulheres (83,2%). 
Dos não fumantes, 50 eram homens (15,6%) e 271 mulheres (84,4%); des
tes não fumantes, 46 (11,3%) eram ex-fumantes. 

8 RENDA FAMILIAR 

Das pessoas entrevistadas, a distribuição de renda familiar em Salári
os Mínimos (SM) foi a seguinte: 

• De 1 a 2,99 SM: 64 pessoas (15,8%). 
• De 3 a 4,99 SM: 104 pessoas (25,7%). 
• De 5 a 9,99 SM: 106 pessoas (26,3%). 
• Acima de 10 SM: 130 pessoas (32,2%). 
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9 íNDICE DE QUETELET 

Foi calculado em todas as pessoas, tendo variado de 16,61 kg/m2 a 
44,17 kg/m2. Valores superiores a 30 kg/m2 foram observados em 33 ca
sos. Não houve diferença significativa entre os sexos. A média nos homens 
foi de 24,72 ± 3,50 kg/m2 e nas mulheres foi de 23,89 ± 4,26 kg/m2 (p > 
0,05), aumentando quanto maior a faixa etária em ambos os sexos. 

TABELA I 

Média e desvio padrão do índice de Quetelet em kg/m2 

nas diversas faixas etárias e conforme o uso de 
contraceptivos orais (c.o) pelas mulheres. 

Idade 18-29 30-39 >40 
(anos) (n=170) (n=161) (n=73) 

Homens 23,51±3,21 24,55±3,32 26,93±2,43 
(n=25) (n=28) (n=11 ) 

Mulheres si c.o. 22,92±3,92 24,41±4,80 25,28±4,21 
(n=95) (n=114) (n=54) 

Mulheres c/c.o. 22,75±3,58 23,92±3,58 25,21±3,19 
(n=50) (n=19) (n=8) 

Análise de correlação simples 

Nos homens o índice de Quetelet se correlacionou positivamente com 
idade, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, triglicérides, 
colesterol total, apolipoproteína B, glicemia e negativamente com HDL 
colesterol. 

Nas mulheres houve correlação com todos os fatores, sendo negativa 
com HDL-c. 

Análise de regressão múltipla, variável dependente índice de 
Quetelet 

Nos homens o índice Quetelet se correlacionou de maneira positiva 
com a idade e negativa com HDL-c. Nas mulheres com triglicérides, pres
são arterial sistólica, pressão arterial diastólica e glicemia, não havendo cor
relação significativa com HDL-c. 
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TABELA 11 

Análise de regressão múltipla 
variável dependente índice Quetelet, conforme o sexo 

Sexo masculino 

Variáveis 
Idade 
HDL-c 

P 
0,02 
0,02(-) 

(-) correlação negativa 

Sexo feminino 

Variáveis 
Triglicérides 
PAs 
PAd 
Glicemia 
Idade 

P 
0,001 
0,005 
0,02 
0,03 
0,02 

10 PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA 
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A menor pressão arterial sistólica encontrada foi de 90 mmHg, e a mai
or 190 mmHg. Cifras superiores a 140 mmHg foram observadas em 34 ca
sos, sendo que 11 deles tinham valores maiores que 160mmHg. A pressão 
arterial sistólica mostrou-se maior nos homens, com média de 122,87 ± 15,80 
mmHg, ao passo que as mulheres tinham 116,59 ±.12,23 mmHg (p < 0,002). 
A pressão arterial sistólica foi também maior acima dos 40 anos em ambos 
os sexos (p < 0,001). 

Análise de Correlação Simples 

Nos homens houve correlação direta significativa com pressão arterial 
diastólica, glicemia, índice de Quetelet, tabagismo, apo B, idade, triglicérides 
e inversa com HDL colesterol. 

Nas mulheres houve correlação direta com pressão arterial diastólica, 
glicemia, índice de Quetelet, apo B, idade, triglicérides, colesterol e negati
va com número de cigarros/dia. 
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TABELA 111 

Variáveis que se associaram com a pressão arterial 
sistólica na matriz de correlação simples 

nos homens e mulheres 

Variáveis Homens Mulheres 

PAd 0,8317 0,7726 
Glicemia 0,3836 0,2018 
QT 0,5134 0,3878 
Tabagismo 0,3092 
Apo 8 0,2517 0,2530 
Idade 0,3351 0,2634 
TG 0,2610 0,1659 
HDL-c - 0,2312 
Raça 0,1218 
CT 0,1722 
NQ de cigarros/dia 0,2064 .. 
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Análise de Regressão Múltipla, variável dependente pressão ar
terial sistólica 

Nos homens só houve correlação significativa com pressão arterial 
diastólica . 

Nas mulheres houve correlação positiva com pressão arterial diastólica, 
idade e com o número de cigarros por dia. 

TABELA IV 

Análise de regressão múltipla variável dependente pressão arterial 
sistólica, nos sexos masculino e feminino 

Sexo masculino 

Variáveis 
PAd 

P 
0,00001 

Sexo feminino 

Variáveis 
PAd 
Idade 
Nº cigarros/dia 

P 
0,00001 
0,0002 
0,04 
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Gráfico 3 - Média das pressões arteriais sistólica (Pas) e diastólica (PAd) 
nos sexos masculino e feminino. 
*p<O,01 **p<O,001 
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11 PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA 

A menor pressão diastólica encontrada foi 50 mmHg, e a maior 114 mmHg. 
Cifras superiores a 90 mmHg, foram registradas em 30 casos, a pressão 
arterial diastólica também foi superior nos homens, com média de 
77,70±12, 15 mmHg, ao passo que as mulheres apresentavam 71 ,42±13,03 
mmHg (p < 0,002). Em ambos os sexos a pressão arterial diastólica foi maior 
na faixa etária acima dos 40 anos (p < 0,05). 

Análise de Correlação Simples 

Nos homens houve correlação direta da pressão arterial diastólica com 
pressão arterial sistólica, índice de Quetelet, idade, colesterol total, 
triglicérides, Apo B e tabagismo. 

Nas mulheres houve correlação direta com pressão arterial sistólica, 
índice de Quetelet, idade, colesterol, triglicérides, apo B e glicemia. 

TABELA V 

Variáveis que se associaram com pressão arterial 
diastólica na matriz de correlação simples conforme o sexo 

Variáveis Homens Mulheres 

PAs 0,8317 0,7726 
QT 0,4713 0,3852 
Idade 0,2445 0,2527 
CT 0,2818 0,2049 
TG 0,2479 0,1726 
Apo B 0,3137 0,2472 
Tabagismo 0,2536 
Raça 0,1746 
Glicemia 0,2133 

Análise de Regressão Múltipla, variável dependente pressão arte
rial diastólica 

Nos homens só houve correlação direta de pressão arterial diastólica 
com sistólica. Nas mulheres além da pressão arterial sistólica com o índice 
Quetelet. 
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Nas mulheres só houve correlação com pressão arterial sistólica, raça 
e índice de Ouetelet. 

TABELA VI 

Análise de regressão múltipla variável dependente pressão arterial 
diastólica, nos sexos masculino e feminino 

Sexo masculino Sexo feminino 

Variáveis 
PAs 

p 
0,0000 

Variáveis 
PAs 
Raça 
OT 

P 
0,0001 
0,0111 
0,0191 

A prevalência de H.A.S. foi de 7,4% do total da amostragem sendo 
5,4% nas mulheres e 1,97% no homens. Da população masculina total 12,3% 
apresentou H.A.S. contra 6,4% da feminina. 

A pressão arterial diastólica apresentava valores até 105 mmHg, ha
vendo predominância na faixa etária> 40 anos. 

Somente 30% das pessoas tinham conhecimento da doença. 

12 ACHADOS DE EXAME FíSICO 

Trinta e cinco pessoas apresentaram anormalidades na ausculta car
díaca, tendo sido encaminhadas para Dopplerecocardiografia. 

13 DOPPLERECOCARDIOGRAFIA 

Os achados ecocardiográficos foram: 

• 1 caso de insuficiência mitral e aórtica; 
• 2 casos de comunicação interatrial; 
• 2 casos de estenose mitral; 
• 1 caso de estenose aórtica pura; 
• 1 caso de estenose mitral pós-comissurotomia; 
• 8 casos de prolapso de valva mitral. 
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Somente 2 destas pessoas (estenose mitral pós-comissurotomia e in
suficiência mitral e aórtica), tinham conhecimento prévio dos diagnósticos. 

14 ACHADOS ELETROCARDIOGRÁFICOS 

Foram encontradas nos traçados eletrocardiográficos as seguintes 
anormalidades: 

• 3 síndromes de Wolf Parkinson White; 
• 2 bloqueios de ramo direito; 
• 4 sobrecargas de átrio esquerdo; 
• 4 sobrecargas de ventrículo esquerdo; 
• 8 alterações difusas de repolarização ventricular; 
• 1 isquemia subepicárdica anterior extensa. 

15 CINEANGIOCORONARIOGRAFIA 

A pessoa que apresentava isquemia subepicárdica anterior extensa, 
no decorrer do trabalho, apresentou dor pré-cordial tendo sido levada à 
cineangiocoronariografia, que mostrou espasmo de artéria descendente 
anterior. 

16 GLICEMIA 

A glicemia de jejum variou de 49 a 270 mg/dl. Foram diagnosticados 2 
casos de diabetes mellitus, sendo um no sexo masculino e outro no femini
no. Haviam 7 pessoas com glicemias de jejum maiores ou iguais a 110 mg/ 
dI. Foram realizadas curvas glicêmicas tendo duas das pessoas sido clas
sificadas como intolerantes à glicose. 

17 COLESTEROL TOTAL 

o nível mínimo de colesterol total encontrado foi de 78mgldl e o máxi
mo de 337mg/dl. Não houve diferença significativa em relação ao sexo, 
sendo a taxa média de colesterol total 184,86 ± 39,68 mg/dl nos homens e 
181,73 + 35,76 mgldl nas mulheres (p > 0,05). 
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TABELA VII 

Média e desvio padrão do colesterol total (CT), triglicérides (TG) 
e HDL colesterol (HDL-c) nos sexos masculino e feminino em mgldl 

Sexo CT TG HDL-c 

Masculino 184,86±39,68 142,51± 109,65* 38,39±8,00 
(n=64) 

Feminino 181,73±35,76 106,07 ±55, 16 44,78+11,38* 
(n=339) 

*p = 0,0001 

Entre as mulheres, o colesterol foi maior naquelas com mais de qua
renta anos e que utilizavam C.O. (p < 0,03). 

Tabela VIII 

Média e desvio padrão do colesterol total (mgldl) 
nas diversas faixas etárias e conforme o uso de 

contraceptivos orais (c.o.), pelas mulheres 

Idade 18-29 30-39 >40 
(anos) (n=170) (n=161 ) (n=73) 

Homens 173,92±30,04 184,14±43,O4 217,85±49,17 
(n=25) (n=28) (n=11 ) 

Mulheres s/c.o. 171,06+33,53 183,60±38,36 189,25±34,19 
(n=95) (n=114) (n=54) 

Mulheres c/c.o. 186,32±31,41 183,89±30,12 191,62±49,34* 
(n=50) (n=19) (n=8) 

* p < 0,03 
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Quando comparadas as medidas de colesterol total e triglicérides nas 
404 pessoas foram encontrados os seguintes resultados: 

Tabela IX 

Comparação entre níveis de colesterol total e triglicérides 

Colesterol total (mg/dl) 
<200 200 a 239 >239 Total 

Triglicérides <200 288 72 16 376 
(mg/dl) 

>200 8 12 8 28 

Total 296 84 24 404 

Análise de Correlação Simples 

Nos homens o colesterol total se correlacionou diretamente com idade, 
índice Quetelet, pressão arterial diastólica, triglicérides, apo A I e apo B. 

Nas mulheres todos os acima mais pressão arterial sistólica. 

TABELA X 

Variáveis que se associaram com colesterol total 
na matriz de correlação simples 

nos homens e mulheres. 

Variáveis Homens Mulheres 

Idade 0,2558 0,1965 
QT 0,3016 0,2209 
PAs 0,1722 
PAd 0,2818 0,2049 
TG 0,5260 0,3548 
ApoAI 0,2372 0,2651 
Apo B 0,8136 0,7878 
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Análise de regressão múltipla 

Nos homens houve correlação direta do colesterol com apo B, apo AI 
e triglicérides. Nas mulheres a correlação se deu com apo B, apoAI, 
triglicérides, pressão arterial sistólica, idade e Quetelet. 

TABELA XI 

Análise de regressão múltipla variável/dependente 
colesterol total, nos sexos masculino e feminino 

Sexo masculino 

Variáveis 
Apo B 
ApoAI 
TG 

p 
0,0000 
0,0001 
0,03 

18 TRIGLlCÉRIDES 

Sexo feminino 

Variáveis 
Apo B 
ApoAI 
TG 
PAs 
Idade 
QT 

P 
0,0001 
0,0001 
0,002 
0,014 
0,029 
0,046 

Os triglicérides tiveram uma variação de 64 a 778 mg/dl. Houve dife
rença significativa na média de triglicérides entre homens e mulheres, sen
do maior nos homens. Estes apresentavam taxa média de 142,51 + 109,65 
mgldl, ao passo que as mulheres tinham 106,07 + 55,16 mg/dl (p < 0,001). 
Entre os homens foram obtidos valores maiores na faixa etária acima de 40 
anos. 
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Tabela XII 

Média e desvio padrão dos triglicérides (mg/dl) 
nas diversas faixas etárias e conforme o uso de 

contraceptivos orais (c.o.), pelas mulheres 

Idade 18-29 30-39 >40 
(anos) (n=170) (n=161 ) (n=73) 

Homens 1 05,95±56, 75 134,64+78,65 259,71 +243,22* 
(n=25) (n=28) (n=11 ) 

Mulheres s/c.o. 94,92+59,61 101,42±42,32 113,57 ±69,83 
(n=95) (n=114) (n=54) 

Mulheres c/c.o. 117,40±50,62 121,OO±52,60 132,75+61,71 
(n=50) (n=19) (n=8) 

* p < 0,05 

Análise de Correlação Simples 

Nos homens os triglicérides se correlacionaram positivamente com 
colesterol, apo S, Ouetelet, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica 
e negativamente com H D L-c. 

Nas mulheres houve correlação direta com apo S, Ouetelet, pressão 
arterial sistólica, pressão arterial diastólica, CT, idade e tabagismo e negati
vamente com HDL-c e uso de contraceptivos orais. 
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TABELA XIII 

Variáveis que se associaram com triglicérides 
na matriz de correlação simples 

nos homens e mulheres 

Variáveis Homens Mulheres 

Apo 8 0,5208 0,5262 
CT 0,5260 0,3548 
QT 0,3917 0,3773 
PAs 0,2610 0,1659 
PAd 0,2479 0,1726 
Idade 0,1327 
Tabagismo 0,1008 
HDL-c - 0,4198 - 0,2182 
Uso de c.o. - 0,1501 
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Análise de Regressão Múltipla, variável dependente triglicérides 

Nos homens houve correlação negativa somente com HDL-c, sem 
correlação direta com nenhuma das variáveis. 

Nas mulheres houve correlação direta com apo 8, índice de Quetelet, 
e inversa com HDL-c. 

TABELA XIV 

Análise de regressão múltipla variável dependente 
triglicérides, nos sexos masculino e feminino 

Sexo masculino 

Variáveis 
HDL-c 

P 
0,006 (-) 

(-) correlação negativa 

Sexo feminino 

Variáveis 
Apo 8 
QT 
HDL-c 

P 
0,0001 
0,0001 
0,0021 (-) 
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19 HDL COLESTEROL 

o HDL colesterol variou de 14 até 138 mg/dl, tendo sido maior nas 
mulheres do que nos homens. Os homens revelaram taxa média de 38,39 
± 8,00 mg/dl ao passo que no sexo feminino observou-se 44,78 ± 11,38 mg/ 
di (p < 0,001). Não houve diferença significativa nas diversas faixas etárias. 

Tabela XV 

Média e desvio padrão do HDL colesterol (mgldl) 
nas diversas faixas etárias e conforme o uso 
de contraceptivos orais (c.o), pelas mulheres 

Idade 18-29 30-39 >40 
(anos) (n=170) (n=161 ) (n=73) 

Homens 40,00±8,42 38,03±7,80 38,16+2,19 
(n=25) (n=28) (n=11 ) 

Mulheres s/c.o. 44,75+10,40 44,86± 13,42 44,07+9,69 
(n=95) (n=114) (n=54) 

Mulheres c/c.o. 46,63±9,93 44,10±13,22 42,62±6,63 
(n=50) (n=19) (n=8) 

Quando excluídos os fumantes de ambos os sexos e as mulheres com 
contraceptivos orais, o sexo masculino, persistiu com valores inferiores. O 
fumo não interferiu no nível de HDL-c das mulheres, independente se elas 
usavam ou não contraceptivos orais. 
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Tabela XVI 

Média e desvio padrão do HDL-colesterol (mg/dl) nas mulheres, 
conforme o uso ou não de fumo e contraceptivos orais (coo) 

Mulheres Média e Desvio Padrão n=340 

não fumantes s/ c.o. 44,44 ± 10,02 209 

não fumantes c/c.o. 45,96 ± 10,29 62 

fumantes s/ c.O. 43,31 ± 12,57 54 

fumantes cI c.O. 43,66 ± 11,21 15 
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Quando comparados os níveis de HDL colesterol e triglicérides, foram 
encontrados os seguintes resultados: 

Tabela XVII 

Comparação dos níveis de HDL colesterol e triglicérides 

HDL colesterol (mg/dl) 
<35 ~35 Total 

Triglicérides <200 54 324 378 
(mg/dl) 

>200 13 12 26 

Total 67 336 403 

Análise de Correlação Simples 

Nos homens houve correlação direta do HDL-c com apo AI e raça e 
inversa com idade, Quetelet, estresse, pressão arterial sistólica, TG, apo B 
e glicemia. 

Nas mulheres houve correlação direta com apo AI e inversa com TG, 
apo B, índice Quetelet e número de cigarros/dia. 
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TABELA XVIII 

Variáveis que se associaram com HDL colesterol 
na matriz de correlação simples 

nos homens e mulheres 

Variáveis Homens Mulheres 

ApoAI 0,7802 0,6507 
TG -0,4198 -0,2182 
ApoB -0,2404 -0,1051 
Glicemia -0,2738 
Estresse -0,3588 
PAs -0,2312 
índice aT -0,3678 -0,0977 
Raça 0,2487 
Idade -0,2106 
Nº cigarros/dia -0,3662 
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Análise de regressão múltipla variável dependente HDL-colesterol 

Nos homens só houve correlação direta do HDL colesterol com apo AI 
e inversa com triglicérides, não atingindo o restante das variáveis valores 
estatisticamente significantes. 

Nas mulheres houve correlação positiva do HDL colesterol com apo 
AI e negativa com o número de cigarros por dia e triglicérides. 

TABELA XIX 

Análise de regressão múltipla variável dependente 
HDL-colesterol, nos sexos masculino e feminino 

Sexo masculino 

Variáveis 
ApoAI 
TG 

p 
0,000 
0,02(-) 

(-) correlação negativa 

Sexo feminino 

Variáveis 
ApoAI 
Nº cigarros/dia 
TG 

P 
0,0001 
0,01 (-) 
0,04(-) 
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20 APOLIPOPROTEíNA A I 

A apolipoproteína A I variou de 83,3 a 216mg/dl. A média da apolipoproteína 
A I foi significativamente maior nas mulheres do que nos homens, tendo o sexo 
feminino uma média de 133,74 ± 24,16 mg/dl, enquanto os homens tinham 
121,82 ± 19,13 mg/dl (p < 0,001). O sexo masculino mostrou valores persisten
temente menores que o feminino, quando se analisaram diferentes faixas etárias, 
independente do uso de contraceptivos orais no sexo feminino. 

Tabela XX 

Média e desvio padrão da apolipoproteína A I (mgldl) 
nas diversas faixas etárias e conforme o uso 
de contraceptivos orais (c.o), pelas mulheres 

Idade 18-29 30-39 >40 
(anos) (n=170) (n=161 ) (n=73) 

Homens 122,12±18,92 121,46±20,53 125,28± 17,33 
(n=25) (n=28) (n=11 ) 

Mulheres s/c.o. 129,80±21,36 130,21±23,90 136,45±21,63 
(n=95) (n=114) (n=54) 

Mulheres c/c.o. 144,47±27,15 137,85±29,67 140,62±26,83 
(n=50) (n=19) (n=8) 

Quando excluídos os fumantes de ambos os sexos e as mulheres com 
contraceptivos orais, o sexo masculino persistiu com valores inferiores (123,40 ± 
19,83 mg/dl) em relação aos do sexo feminino (126,94 ± 22,35 mg/dl, p < 0,05). 

O fumo não interferiu no nível de apolipoproteína AI das mulheres, in
dependente se usavam ou não contraceptivos orais (p>0,05). 

Valores de apo A I nas mulheres: 

Apo AI < 126 - 133 casos 
Apo AI> 182 - 11 casos 
Apo AI entre 126 e 182 - 196 casos 

Valores de apo A I nos homens: 

Apo AI < 111 - 14 casos 
Apo AI> 157 - 4 casos 
Apo AI entre 111 e 157 - 46 casos 
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Tabela XXI 

Média e desvio padrão da apolipoproteína A I (mg/dl) nas mulheres, 
conforme o uso ou não de fumo e contraceptivos orais (c.o) 

Mulheres Média e Desvio Padrão n= 340 

não fumantes sI c.O. 132,94 ± 23,35 209 

não fumantes c/c.o. 142,48 ± 31 ,37 62 

fumantes sI c.O. 132,62 ± 21 ,62 54 

fumantes cl c.O. 124,62 ± 22,65 15 

Análise de correlação simples 

Variáveis que se associarem com Apo A I na matriz de correlação 
simples. Nos homens HDL-c, raça, colesterol total, tabagismo e pressão ar
terial sistólica. Nas mulheres HDL-c, colesterol total, número de cigarros por 
dia e uso de contraceptivos orais. 

TABELA XXII 

Variáveis que se associaram com apolipoproteína A I na matriz 
de correlação simples nos homens e mulheres 

Variáveis 

HDL-c 
Raça 
CT 
Tabagismo 
PAs 
Nº cigarrosldia 
Uso de c.o 

Homens 

0,7802 
0,2915 
0,2372 
-0,2614 
-0,2312 

Mulheres 

0,6507 

0,2651 

-0,2988 
-0,1941-
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Análise de regressão múltipla variável dependente 
apolipoproteína A I 

Nos homens a apo A I se correlacionou de maneira independente e 
positiva com HDL colesterol e colesterol total. Tabagismo e estresse não 
atingiram níveis de significância, quando se utilizou regressão múltipla. 

Em mulheres a apo A I se correlacionou de maneira independente e 
positiva com HDL-c e colesterol total e negativa com uso de contraceptivos 
orais. 

Número de cigarros/dia quando utilizada a análise de regressão múl
tipla não atingiu nível significativo. 

TABELA XXIII 

Análise de regressão múltipla variável dependente 
apolipoproteína A I, nos sexos masculino e feminino 

Sexo masculino 

Variáveis 
HDL-c 
CT 

p 
0,0000 
0,0005 

(-) correlação negativa 

21 APOLlPOPROTEíNA B 

Sexo feminino 

Variáveis 
HDL-c 
CT 
Uso de c.O 

P 
0,0001 
0,0001 
0,00139(-) 

A apolipoproteína B variou de 43,90 a 218,00 mg/dl. Os níveis de 
apolipoproteína B foram maiores nos homens do que nas mulheres, tendo 
o sexo masculino média de 112,42 ± 31,04 mg/dl e o feminino 103,11 ± 
26,49 mg/dl (p < 0,01). Entre os homens os níveis foram maiores acima dos 
30 anos (p < 0,05). Entre as mulheres só houve diferença na faixa etária de 
40 a 49 anos onde os níveis obtidos foram mais altos. 

Valores de apo B nas mulheres: 

Apo B < 70 - 23 casos 
Apo B> 122 - 67 casos 
Apo B entre 70 e 122 - 250 casos 
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Valores de apo B nos homens: 

Apo B < 79 - 6 casos 
Apo B> 127 - 21 casos 
Apo B entre 79 e 127 - 37 casos 

Tabela XXIV 

Média e desvio padrão da apolipoproteína B (mgldl) 
nas diversas faixas etárias e conforme o uso 
de contraceptivos orais (c.o), pelas mulheres 

Idade 18-29 30-39 >40 
(anos) (n=170) (n=161 ) (n=73) 

Homens 104,12±23,51 110,49+32,39 138,27 ±40,34 
(n=25) (n=28) (n=11 ) 

Mulheres s/c.o. 93,76±24,43 102,50±25,40 105,82+24,41 
(n=95) (n=114) (n=54) 

Mulheres c/c.o. 114,42±25,39 113,58+28,35 117,93+44,09 
(n=50) (n=19) (n=8) 

Análise de Correlação Simples 

42 

Nos homens a apo B apresentou correlação direta e positiva com 
colesterol total, triglicérides, pressão arterial diastólica, índice de Ouetelet, 
idade, pressão arterial sistólica e negativa com HDL-colesterol. 

Nas mulheres houve correlação positiva com idade, índice de Ouetelet, 
tabagismo, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, colesterol 
total, triglicérides e negativa com hormônios e HDL-colesterol. 
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TABELA XXV 

Variáveis que se associaram com apolipoproteína B na matriz 
de correlação simples nos homens e mulheres 

Variáveis Homens Mulheres 

Idade 0,2748 0,1788 
QT 0,3107 0,2585 
PAs 0,2517 0,2530 
PAd 0,3137 0,2472 
CT 0,8136 0,7878 
TG 0,5208 0,5262 
HDL-c -0,2404 -0,1051 
Tabagismo 0,1565 
Uso de c.o -0,1941 

43 

Análise de regressão múltipla, variável dependente 
apolipoproteína B 

Na análise de regressão múltipla em homens a apo B se correlacionou 
de maneira independente e direta com colesterol e negativa com HDL-co
lesterol. índice de Quetelet , triglicérides, pressão arterial sistólica, pressão 
arterial diastólica, e idade, não atingiram níveis significativos quando anali
sados pela regressão múltipla. 

Nas mulheres a apo B se correlacionou de maneira independente e 
positiva com colesterol total, triglicérides, tabagismo, pressão arterial sistólica 
e negativa com uso de contraceptivo orla e HDL-colesterol. Idade, índice 
de Quetelet e pressão arterial diastólica não atingiram níveis significativos 
quando analisados pela regressão múltipla. 
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TABELA XXVI 

Análise de regressão múltipla variável dependente 
apolipoproteína B, nos sexos masculino e feminino 

Sexo masculino 

Variáveis 
CT 
HDL-c 

p 
0,0000 
0,001 (-) 

(-) correlação negativa 

Sexo feminino 

Variáveis 
CT 
TG 
Uso de c.o 
HDL-c 
Tabagismo 
PAs 

P 
0,0001 
0,0001 
0,0001 (-) 
0,0003(-) 
0,0021 
0,013 

Análise discriminante dos norma e hiperlipidêmicos 

44 

Depois de feito o estudo, separamos da população geral, o grupo de 
pessoas com colesterol total maior ou igual a 240 mg/dl e/ou triglicérides 
maior que 200 e menor que 400 mg/dl e os denominamos hiperlipidêmicos. 
Com os hiperlipidêmicos pareamos um outro grupo, da mesma amostra de 
população, porém normolipidêmicos com características similares de sexo, 
idade, peso e altura. A amostragem foi formada por 41 indivíduos de cada 
grupo. 

Avaliamos as concentrações médias de colesterol total, LDL colesterol, 
HDL colesterol, apolipoproteínas A I e S, e das razões LDL-c/HDL-c e apo 
S/apo A I. Não houve diferenças em relação a peso, altura e idade entre os 
normo e hiperlipidêmicos. 
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TABELA XXVII 

Média e desvio padrão da idade, peso e altura 
dos normo e hiperlipidêmicos 

Normolipidêmicos Hiperlipidêmicos 

Variáveis média e desvio padrão média e desvio padrão 

Idade (anos) 31,65±6,66 31,51±7,55 

Peso (kg) 65,29± 12,89 65,04± 13,87 

Altura (m) 1,60±0,68 1,59±0,56 
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p 

0,93 

0,93 

0,56 

Neste estudo, as concentrações de LDL-c, apolipoproteínas B e as ra
zões LDL-c/HDL-c e Apo B/Apo Ay foram maiores nos hiperlipidêmicos do 
que nos normolipidêmicos (p<0,001). Os nível de HDL-c e apolipoproteínas 
A I não apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos. 

Utilizando análise discriminante, verificamos que no grupo dos 
hiperlipidêmicos, a apolipoproteína B mostrou ter o maior poder discriminante, 
classificando 80,5% das pessoas no grupo correto, quando foram avaliadas 
as variáveis separadamente. Quando as variáveis foram associadas, a me
lhor discriminação ocorreu na combinação de todas as variáveis (85,3%0). 
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Tabela XXVIII 

Média e desvio padrão dos lípides, lipoproteínas 
e apolipoproteínas nos normo e hiperlipidêmicos 

Variáveis Normolipidêmicos Hiperlipidêmicos 
(n=41) (n=41) 

CT (mg/dl) 176,02±26,93 235,56+47,63*** 

TG (mg/dl) 98,26±32,71 211,56±92,71 *** 

LDL-c (mg/dl) 112,61±24,45 153,56±52,67*** 

HDL-c (mg/dl) 43,75±9,59 39,68± 12,52 

Apo B (mgldl) 97,36± 19,04 142,55+30,77*** 

Apo A I (mg/dl) 130,58±21,58 131,39±26,43 

LDL-c/HDL-c 2,69±O,82 4,06± 1,38*** 

apo B/apo A I O,75±O,16 1,12+0,31 *** 

*** P < 0,001 
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Utilizando análise discriminante, verificamos que no grupo dos 
hiperlipidêmicos, a apolipoproteína B mostrou ter o maior poder discriminante, 
classificando 80,5% das pessoas no grupo correto, quando foram avaliadas 
as variáveis separadamente. Quando as variáveis foram associadas, a me
lhor discriminação ocorreu na combinação de todas as variáveis (85,3%0). 
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Tabela XXIX 

Análise discriminante para normolipidêmicos 
e hiperlipidêmicos 

Variáveis Normolipidêmicos Hiperlipidêmicos 
(n=41) (n=41) 

ApoAI 56,09 48,80 

Apo B 87,80 80,50 

HDL-c 60,90 56,10 

LDL-c 78,04 68,30 

Apo B/apo A I 82,90 68,29 

LDL-c/HDL-c 80,50 70,70 

LDL-c/HDL-c 
82,00 75,60 

e apo B/apo A I 

LDL-c, HDL-c, apo A I, 
apo B, apo B/apo A I 87,80 85,30 
e LDL-c/HDL-c 

LDL-c, HDL-c, apo A I 90,20 78,00 
e LDL-c/HDL-c 

LDL-c + HDL-c 80,50 75,60 

Apo B e apo A I 87,80 75,60 

LDL-c e Apo A I 80,50 75,60 

Apo B e HDL-c 90,20 82,90 
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Concluimos que as determinações das apolipoproteínas, em especial 
da apolipoproteína B, são úteis na complementação dos exames nos 
hiperlipidêmicos, tendo a apolipoproteína B, um bom poder de discrimina
ção, tanto nos normo quanto nos hiperlipidêmicos. 
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DISCUSSÃO 

1 MÉTODO EMPREGADO 

o presente estudo foi desenvolvido com o intuito de determinar os 
fatores de risco para a doença aterosclerótica, em profissionais da saúde, 
estudando-se em particular as apolipoproteínas A I e B. Foi um estudo 
prospectivo, dirigido a uma parcela da população escolhida por sorteio en
tre as diversas Regionais de Saúde de Curitiba. Uma vez escolhida a amos
tragem todos os indivíduos da mesma, foram incluídos. 

Assim, apesar de limitações que possam existir na metodologia em
pregada para a escolha de nossa casuística, procurou-se minimizar os er
ros na seleção da população. 

Existem peculiaridades nessa amostragem como vínculo ao mesmo 
local de trabalho e alta prevalência de indivíduos jovens, porém, os que 
compuseram esta população, têm diferentes graus de instrução, níveis so
ciais e padrão alimentar, fazendo com que este grupo se torne heterogê
neo, parcialmente representativo da população geral. 

A população feminina foi dividida pelo uso ou não de contraceptivos 
orais, por estar bem descrito na literatura alterações do perfil lipídico, com 
o uso destas drogas (EURKMAN & KRUSZON, 1988). 

Em relação à metodologia empregada na avaliação dos pacientes, 
foram utilizados métodos consagrados, como índice de Quetelet (SARTORI, 
1986), medida da PA (V JOINT NATIONAL COMMITIEE, 1993) e eletro
cardiograma convencional. A coleta e realização dos exames complemen
tares, seguiram orientação do CONSENSO BRASILEIRO SOBRE 
DISLlPIDEMIAS (1994). Para dosagem das apolipoproteínas A I e B foi 
utilizada a metodologia padronizada pelo fabricante ( Behring Diagnóstica) 

2 RESULTADOS 

2.1 SEXO E IDADE 

A amostragem predominantemente feminina, talvez se deva ao fato 
de que a maior parcela da população em estudo, estava incluída em ativi-
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dades profissionais, tradicionalmente ocupada por mulheres (auxiliar de en
fermagem e de consultório dentário). 

Os valores de apolipoproteína A I e HDL-colesterol mais elevados 
nas mulheres, têm sido descritos em vários estudos (GORDON, et. aI., 1977; 
SARTORI, 1986; MANNINEN et.al., 1988; CONTOIS et. aI., 1996b), e foi 
também encontrado no presente estudo. Os homens por sua vez, têm mai
ores níveis de pressão arterial (JOINT NATIONAL COMMITTEE OF HIGH 
BLOOD PRESSURE, 1993), colesterol total, triglicérides (KREISBERG & 
KASIM, 1987) e apolipoproteína B (CONTOIS, 1996a), o que também foi 
descrito nesta amostragem com excessão dos níveis de colesterol total, 
que não mostraram diferença significativa em relação ao sexo. 

A população estudada, estava em sua maioria abaixo da quinta déca
da de vida, tendo sido avaliada no seu trabalho. Deve-se portanto, levar em 
consideração que são pessoas em idade laborativa e no serviço público a 
aposentadoria geralmente ocorre mais precocemente, tornando difícil pes
soas idosas neste tipo de trabalho. 

Na população geral a idade está associada ao aumento da pressão 
arterial sistólica e diastólica (JOINT NATIONAL COMMITTEE OF HIGH 
BLOOD PRESSURE, 1993), índice de Quetelet (BRAY, 1979) colesterol to
tal e triglicérides (KASIM, 1987) e apolipoproteína B (CONTOIS et. aI., 1996a). 
No nosso estudo todas essas variáveis também se associaram à idade. 

2.2 ESTRESSE 

Chama-nos a atenção, o fato de que 79,7 % dos indivíduos tinham 
nível de estresse moderado e severo, o que possívelmente se deve ao tipo 
de trabalho desenvolvido. RUSSEK & RUSSEK (1977 ), descreveram a 
associação de maiores níveis de estresse com determinadas profissões, 
entre as quais se destacavam os profissionais da saúde. 

2.3 ATIVIDADE FíSICA 

A relação inversa entre o grau de atividade física e a doença 
coronariana, tem sido proposta por vários estudos (KANNEL & SORLlE, 
1979; EICHNER, 1983). Muitas vezes o sedentarismo está associado à 
obesidade, diabetes mellitus e hipertensão arterial, trazendo riscos mais 
por estar associado a outros fatores do que por si só (GIANNINI, 1992). 

A atividade física está associada a níveis favoráveis de lípides, como 
taxas menores de colesterol total e LDL colesterol e taxas maiores de HDL 
colesterol, que diminuem o riscocardiovascular (TRAN & WELTMAN, 1985; 
COUTINHO, 1986; JOHNSON & GREELAND, 1990). 
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A maioria desta amostragem era composta por sedentários. Talvez 
isso se deva às jornadas de trabalho extensas, na maioria das vezes de 12 
horas consecutivas, chegando até 24 horas, o que supostamente dificulta a 
realização de exercícios físicos, por falta de tempo ou disposição. 

2.4 TABAGISMO 

Estudos prospectivos como os de Framingham, têm demosntrado bem 
a maior morbimortalidade por doenças cardiovasculares, quando associa
das ao tabagismo (KANNEL, 1981; FRIED et. alo, 1986). 

A incidência do tabagismo nesta amostra estudada foi relativamente 
baixa atingindo níveis de 20,5 %. Talvez isso se explique pelo fato da popu
lação estudada estar conscientizada em relação aos riscos do tabagismo, 
pelas inúmeras e repetidas campanhas anti-fumo, promovidas pela Secre
taria Municipal da Saúde de Curitiba ou outros orgãos do Governo Estadual 
e Federal. 

2.5 íNDICE DE aUETELET E OBESIDADE 

A importância da obesidade como fator de risco ainda é controversa, 
embora alguns estudos a tenham mostrado como fator de risco indepen
dente para a doença aterosclerótica (RABBIKIM et. alo, 1977; HUBERT et. 
alo, 1983). É sabido que a obesidade se associa frequentemente à elevação 
dos níveis tensionais e aumento do lípides e glicemia (DUSTAN, 1985; 
FOSTER & BURTON, 1985; COLEMAN et. alo, 1991). Assim supõe-se que 
o risco aumentado dependa mais da influência destes outros fatores asso
ciados, do que diretamente pelo efeito da obesidade (GIANNINI, 1992). 
Nenhuma medida de obesidade ou índice de massa corporal é plenamente 
confiável para todas as idades, raças e sexos (SARTORI, 1986). Os inves
tigadores concordam que, um índice fidedigno para a obesidade, não deve
ria depender da altura e sim de medidas diretas da adiposidade, com avali
ação de pregas cutâneas ou de densidade corporal (KEYS, 1972). 

Nesta população houve correlação simples do índice de Ouetelet nos 
homens com idade, pressão arterial sistólica e diastólica, triglicérides, 
colesterol total, apolipoproteína B, glicemia e ainda associação inversa com 
HDL colesterol. Nas mulheres houve associação com todos os fatores. 

Como a associação do índice de Ouetelet se deu com quase todos os 
fatores, foi de grande importância a análise de regressão múltipla, onde 
encontramos como fatores independentes: nos homens, idade e HDL-co
lesterol. Nas mulheres idade, triglicérides, pressão arterial sistólica, diastólica 
e glicemia. No presente trabalho não houve diferença de índice de Ouetelet 
entre os sexos, porém ele foi tanto maior, quanto maior foi a idade dos 
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indivíduos em ambos os sexos, o que condiz com dados da literatura 
(DUSTAN, 1985). Nas mulheres o achado de correlação direta entre 
triglicérides e índice de Quetelet, concorda com os achados da literatura 
(ASSMANN et. ai., 1991) e o fato dos triglicérides apresentarem correlação 
negativa com o HDL-colesterol (COLEMAN et. ai., 1992), nos levaria a es
perar que também existisse correlação entre índice de Quetelet e HDL
colesterol, o que não ocorreu no presente trabalho nas mulheres, reprodu
zindo resultado de estudo nacional (SARTORI, 1986). 

A associação direta da pressão arterial e glicemia com obesidade en
contrada também se encontra descrita na literatura (GORDON et. ai., 1977; 
GARRISON & CASTELLI, 1985). 

Nos homens houve ainda correlação negativa com HDL-colesterol, 
demonstrando que quanto maiores os níveis do índice de Quetelet , menor 
o HDL-colesterol, conforme descrito na literatura (SARTORI, 1986; 
COLEMAN et aI., 1991). 

2.6 PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA 

A pressão arterial sistólica foi maior nos homens do que nas mulheres 
( p<0,002) e deteve maiores níveis em ambos os sexos acima dos 40 
anos. Houve correlação direta nos homens com pressão arterial diastólica, 
índice de Quetelet, tabagismo, apolipoproteína B, triglicérides, idade e as
sociação negativa com HDL colesterol. Nas mulheres houve correlação com 
pressão arterial diastólica, glicemia, índice de Quetelet, apolipoproteína B, 
idade, triglicérides, colesterol total, raça e número de cigarros por dia. Pela 
associação com tantos fatores, é de se supor que existam muitas variáveis 
influindo na correlação da Pressão arterial sistólica com todos os fatores. 

Quando analisada por regressão múltipla nos homens houve associa
ção somente com Pressão arterial diastólica. Nas mulheres, houve correla
ção de Pressão arterial sistólica e idade, havendo associação direta com o 
número de cigarros por dia. É conhecida a ação do cigarro sobre o tônus 
vasomotor, mesmo em vasos normais, o que pode justificar a correlação 
com Pressão arterial sistólica ( FRIED et ai., 1986 ). O aumento da pressão 
arterial sistólica que ocorre em faixas etárias mais avançadas, é decorrente 
de alterações estruturais provenientes da idade (LEITE et. ai., 1994). 

2.7 PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLlCA 

A pressão arterial diastólica também foi superior nos homens, tendo 
seus níveis aumentados em ambos os sexos com o passar dos anos. Asso
ciou-se diretamente em ambos os sexos com pressão arterial sistólica, ín-
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dice de Ouetelet, idade, colesterol total, triglicérides, apolipoproteína B. 
Correlacionou-se com tabagismo somente nos homens, tendo a glicemia 
se associado a pressão arterial diastólica apenas nas mulheres. 

Na análise de regressão múltipla houve correlação com pressão arte
rial sistólica em ambos os sexos e com raça e índice de Ouetelet somente 
nas mulheres. 

É possível que a relação com a raça seja por que na amostragem 
feminina, havia maior número de indivíduos da raça negra, onde sabidamente 
os níveis tensionais diastólicos e a pressão arterial são maiores (V JOINT 
NATIONAL COMMIITEE OF HIGH BLOOD PRESSURE, 1993). 

A correlação com o índice de Ouetelet demonstra que quanto maior o 
índice de massa corporal maior a pressão arterial (GORDON et. aI., 1977; 
GARRISON & CASTELLI, 1985). 

2.8 EXAME FíSICO E DOPPLER ECOCARDIOGRAFIA 
Dos diagnósticos realizados por ocasião do exame físico, muitos fo

ram confirmados pelo exame ecocardiográfico, tendo como aspecto mais 
relevante o fato de que somente duas das quinze pessoas tinham conheci
mento prévio do diagnóstico. 

2.9 COLESTEROL TOTAL 

As correlações entre as lipoproteína séricas, têm grande interesse na 
doença cardiovascular (KANNEL et. aI., 1971; CASTELLI, 1984; GOITO, 1995). 
Nas mulheres, no período de pré-menopausa, os níveis de colesterol total 
e de LDL colesterol, são mais baixos do que aqueles obtidos nos homens 
(KASIM, 1987; CAMPOS et. aI., 1988), exceto naquelas mulheres que fa
zem uso de contraceptivo oral (HENNEKENS et. aI., 1979; EURKMAN & 
KRUSZSON-MORAN, 1988). Dependendo da quantidade de estrogênio
progesterona dos contraceptivos, existem alterações nos níveis séricos de 
colesterol total e triglicérides, habitualmente com aumento destes níveis 
pelo uso desta medicação (VAZIRI, 1993). Portanto na pré-menopausa os 
níveis de colesterol total e LDL-c são significativamente maiores nos ho
mens do que nas mulheres havendo similaridade entre esses valores após 
os 40 anos, culminando posteriormente na pós-menopausa com níveis mais 
altos nas mulheres pela diminuição dos níveis de estrogênio (KREISBERG 
& KASIN, 1987). 

Na análise de correlação simples, houve associação direta do coles
terol total com a idade, índice de Ouetelet, pressão arterial diastólica, 
triglicérides, apolipoproteínas A I e B em ambos os sexos e somente nas 
mulheres com pressão arterial sistólica. 
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Na análise de regressão múltipla houve correlação de colesterol total 
com a apolipoproteína B e A I, sendo significativa ainda a correlação com 
os triglicérides em ambos os sexos (CONTOIS et alo, 1996) . 

Nas mulheres houve ainda correlação com pressão arterial sistólica e 
índice de Ouetelet, estando bem descritos níveis maiores de colesterol total 
em pessoas com maiores níveis tensionais ou hipertensão arterial sistêmica 
(VALE et alo, 1996), assim como alterações do nível de colesterol quanto 
maior o peso ou na presença de obesidade (OUSTAN, 1985; FOSTER & 
BURTON, 1985). 

2.10 TRIGLlCÉRIDES 

Os níveis de triglicérides são maiores nos homens do que nas mulhe
res e aumentam progressivamente com a idade atingindo o pico entre 40 e 
50 anos, com leve declínio posterior (KREISBERG & KASIN, 1987). 
Nas mulheres os triglicérides também aumentam com o passar dos anos, 
estando especialmente elevados naquelas que fazem uso de contraceptivos 
orais (EURKMAN & KRUSZSON, 1988). 

No presente estudo os níveis de triglicérides foram maiores nos ho
mens (p<0,001) e entre as mulheres ocorreram aumentos após os 40 anos. 
Não houve diferença dos níveis de triglicérides nas mulheres que utiliza
vam contraceptivos orais. Talvez isso se deva pelas combinações de 
estrogênio e progesterona utilizadas (HENNEKENS et. alo, 1979). 
Na análise de correlação simples os triglicérides se correlacionaram com o 
colesterol total, apolipoproteína B, índice de Ouetelet, pressão arterial 
sistólica e diastólica e negativamente com HOL colesterol em ambos os 
sexos, tendo nas mulheres ainda correlação com contraceptivos orais. 

Na regressão múltipla nos homens e mulheres houve correlação ne
gativa e independente com HOL colesterol, descrita na maioria dos traba
lhos da Iiteratura(ASSMANN et. alo, 1991; UPIO RESEARCH CUNICS 
PROGRAM EPIOEMIOLOGY COMMITTEE, 1979; NIH CONSENSUS 
CONFERENCE,1993). 

Nas mulheres houve ainda correlação com índice de Ouetelet e 
apolipoproteína B, também bem explicada na literatura (CONTOIS et. alo, 
1996a), provavelmente pela associação de triglicérides aumentado com 
obesidade e por ser a apolipoproteína B principal componente protéico da 
VLOL (NATIONAL CHOLESTEROL EOUCATION PROGRAM EXPERT 
PANEL ON OETECCION, EVALUATION, ANO TREATMENT OF HIGH 
BLOOO CHOLESTEROL IN AOULTS, 1988). 
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2.11 HDL colesterol 

A variação do HDL colesterol em função da idade é bastante discuti
da, sendo seus valores maiores nas mulheres do que nos homens 
(SARTORI, 1987). Inúmeros fatores podem interferir nos níveis do HDL 
colesterol, como fumo, obesidade, androgênios e sedentarismo 
(MARCOVINA et. aI., 1994). No presente trabalho o HDL colesterol foi mai
or nas mulheres, independente de fumo ou c.o. e não variou com a idade o 
que reproduz resultados de literatura nacional (SARTORI, 1986). Na aná
lise de correlação simples, houve correlação direta do HDL colesterol com 
apolipoproteína A I e inversa com triglicérides a apolipoproteína B,em am
bos os sexos. Nos homens houve ainda correlação direta com a raça e 
inversa com a idade, tendo as mulheres correlação inversa com índice de 
Quetelet e número de cigarros por dia. 

Na regressão múltipla houve correlação positiva em ambos os sexos 
com apolipoproteína A I que é a principal proteína da HDL e ainda correla
ção negativa com triglicérides (FRUCHART & AILHAUD, 1992; BACHORIK 
et. aI., 1994). Nas mulheres houve correlação inversa com o número de 
cigarros por dia o que também é descrito em vários traball10s (CASTELLI, 
1986;TALL, 1990; SCHAEFER et aI., 1994; CONTaiS et. aI., 1996). 

2.12 APOLlPOPROTEíNA A I 

Os valores de apolipoproteína A I são maiores nas mulheres do que 
homens e sua diminuição está correlacionada a maior risco assim como 
seu aumento está associado a maior proteção contra doença cardiovascular 
(SNIDERMAN et. aI., 1990). Homens e mulheres com baixas concentra
ções de apolipoproteína A I têm menores concentrações de HDL colesterol, 
maiores concentrações de triglicérides e maior risco cardiovascular. 
Correlaciona-se positivamente com a idade, colesterol total e HDL colesterol, 
e negativamente com triglicérides (CONTaiS et aI., 1996b) . 

Nesta avaliação a média das apolipoproteínas A I foi significativamen
te maior nas mulheres do que nos homens, independente da faixa etária e 
uso de contraceptivo oral. A apolipoproteína A I, se correlacionou positiva
mente com colesterol total e HDL colesterol, em ambos os sexos, inversa
mente com tabagismo nos homens, e nas mulheres com número de cigar
ros por dia e uso de contraceptivos orais. 

Na regressão múltipla houve associação em ambos os sexos com 
HDL colesterol e colesterol total não havendo nos homens outras correla
ções significativas. Nas mulheres houve correlação negativa com o uso de 
contraceptivo oral, dado concordante com estudos da literatura (STAMPFER 
et. aI., 1991; VAZIRE et. aI., 1993). 
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2.13 APOLlPOPROTEíNA B 

As concentrações de apolipoproteína S são maiores nos homens do 
que nas mulheres e tendem a aumentar com a idade havendo similaridade 
após os 50 anos. Altos níveis de apolipoproteína S estão associados ao 
aumento do risco cardiovascular. A apolipoproteína S correlaciona-se posi
tivamente com LDL colesterol, triglicérides, pressão arterial sistólica e pres
são arterial diastólica, e inversamente com HDL colesterol em ambos os 
sexos. Nas mulheres apolipoproteína B está marcadamente associada ao 
fumo (CONTOIS, 1996b). Tem sido descrito o aumento de apolipoproteína 
S com LDL colesterol e colesterol total normais, que pode significar a pre
sença de LDL densa e pequena, fortemente associada à aterogênese 
(SHAEFER et alo, 1994; GOnO, 1995) . 

Na amostra em questão a apolipoproteína S foi maior nos homens e 
teve seus níveis elevados com o aumento da idade. As mulheres mostra
ram aumento dos níveis em faixa etária mais alta o que condiz com os 
dados acima citados. Apresentou em ambos os sexos associação positiva 
com a idade, índice de Quetelet, colesterol total, triglicérides e pressão ar
terial sistólica e diastólica, tendo correlação inversa com. HDL colesterol. 
Nas mulheres houve ainda correlação direta com tabagismo e .com o núme
ro de cigarros por dia. 

Na análise de regressão múltipla a apolipoproteína S, se correlacionou 
em ambos os sexos, de maneira direta com colesterol total e inversa com o 
HDL colesterol. Nas mulheres teve ainda associação positiva com 
triglicérides, tabagismo, pressão arterial sistólica, e negativa com o uso de 
contraceptivos orais. Estes dados são condizentes com os da literatura aci
ma citada. 

2.14 ANÁLISE DISCRIMINANTE EM NORMO E HIPERLlPIDÊMICOS 

Comparando-se os grupos de normo e hiperlipidêmicos, as concen
trações de LDL colesterol apo S, e razões LDL-c/HDL-c e apo S/apo A I 
foram maiores nos hiperlipidêmicos. Os níveis de apo A I e HDL-c não apre
sentaram diferenças significativas nos dois grupos, o que também é descri
to na literatura (SCARTEZINI et aI., 1996). 

Quando utilizamos análise discriminante e as variáveis foram avalia
das individualmente, o melhor discriminante foi a apolipoproteína S, classi
ficando 80,5% dos hiperlipidêmicos no grupo correto. A combinação de to
das as variáveis melhorou a discriminação para 85,3%. Quando retiramos a 
apo B quer como variável isolada, ou através da razão apo S/apo A I, a 
discriminação caiu para 78%. Isto está de acordo com os trabalhos da lite
ratura, que apontam a apolipoproteína S como melhor discriminante do ris
co cardiovascular (AVOGARO, 1979; SNIDERMAN, 1982). 
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CONCLUSÕES 

1 . Parcela significativa dos profissionais da saúde apresenta fatores de 
risco para a doença aterosclerótica, destacando-se entre os fatores cardi
nais, as dislipidemias e, entre os fatores secundários, o sedentarismo e o 
estresse. 

2. Os níveis da apolipoproteína A I, são maiores nas mulheres, 
indepedente de faixa etária, e diminuem sob uso de contraceptivos orais. 

3. A apolipoproteína A I, se correlaciona independente e diretamente 
com os níveis de colesterol total e HDL colesterol em ambos os sexos. 

4. Os níveis da apolipoproteína 8 são maiores nos homens e se 
correlacionam, em ambos os sexos independente e diretamente com o co
lesterol total e inversamente com o HDL colesterol. 

5. Nas mulheres observa-se correlação independente e direta dos níveis 
de apolipoproteína 8 com triglicérides, tabagismo e pressão arterial sistólica. 

6. As determinações das apolipoproteínas, em especial da 
apolipoproteína 8, são úteis na complementação dos exames nos 
hiperlipidêmicos, tendo a apolipoproteína 8, um bom poder de discrimina
ção, tanto nos normo quanto nos hiperlipidêmicos. 

7. O colesterol total se correlaciona de modo independente e direto 
com os triglicérides, em ambos os sexos, e com idade, índice de Ouetelet e 
pressão arterial nas mulheres. 

8. Os níveis de triglicérides são maiores nos homens e nas faixas etárias 
mais altas, sendo independente e inversamente relacionados ao HDL co
lesterol em ambos os sexos independente e diretamente associados ao 
índice de Quetelet nas mulheres. 

9. O tabagismo nas mulheres se associa independente e diretamente 
com os níveis de apolipoproteína 8, e na dependência do número de cigar
ros por dia, diminui os níveis de HDL colesterol e associa-se com os valores 
da pressão arterial sistólica. 

10. O índice de Ouetelet associa-se de forma independente e inversa 
com o HDL colesterol nos homens e de forma independente e direta com os 
triglicérides, pressão arterial e glicemia nas mulheres. 
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO 
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Eu, abaixo assinado, concordo de livre e espontânea von
tade em participar do estudo epidemiológico, com finalidade de 
tese de mestrado, realizado pela Ora. Regina Célia Portugal Frei
xo Heinze, sabendo estar este, protocolado de acordo com os 
princípios estabelecidos pela 1I0eclaração de Helsinque". 

Os procedimentos básicos deste estudo serão: palestras, 
anamnese, exame físico, eletrocardiograma e coleta de sangue 
venoso para realização de exames laboratoriais. Se houver ne
cessidade de mais ampla investigação, haverá encaminhamento 
ao ambulatório médico do I PMC, onde de acordo com o consen
timento pessoal e sua situação clínica, será feita a investigação 
necessária. 

Nome: 

Assinatura: 

Matrícula PMC: 

Endereço: 

Observação: o termo de consentimento foi elaborado de acordo 
com a "Declaração de Helsinque", adotada pela 18ª Assembléia Médica 
Mundial, realizada em Helsinque (Finlândia), em 1964 e revista pela 29ª 
Assembléia Médica Mundial, realizada em Tóquio (Japão), em 1975. 



ANEXOS 62 

ANEXO 2 - FICHA CLíNICA 



FICHA CLfNICA Nº 
IDENTIFICACi(O. 

MATRiCULA PMC. SEXO. 10ADE. COR. 

P E S O ..... ALTURA. QUETELET FIJN~;:;O. 

ANTECEDENTES PESSOAIS 
) H A S I I A'" lUSO OE MEOICAÇ~O 

( ) DM ( ) Ave 
( j OISL IP IDEMIA ( ) OUTRAS 

ANTECEDENTES FA"ILIARES DE ATEROSCLEROSE PRECOCE (abaixo de 60 anos) 
( ) H A 5 GRAU DE PARENTESCO 
( ) 0101 GRAU DE PARENTESCO 
( j IAM GRAU DE PARENTESCO 
( ) AVC GRAU DE PARENTESCO 
( ) OUTROS GRAU OE PARENTESCO 

COND I C6ES E H"BITOS DE UIDA , 
TAEAG I S MO ICONSUMO 

I 
Q...ê... SEB 10"S ALCOõL ICAS 

( ) NilO FUMANTE I ( ) NilO 

( ) EX-FUMANTE ( ) 5 IM 
OURANTE QUANTO TEMPO T IPO OE BEB 10A 
HIi QUANTO TEMPO PAROU HIi QUANTO TEMPO 

'aUANT 10ADE o I/iR IA 
( ) FLIMANTE 
H/i QUANTO TEMPO 
N~ DE C IGARROS/O IA 

STRESS AL IMENTA~IIO AEL'SO DE : 

( l LEVE ( ) SAL 
( ) MODERADO ( ) GORDURAS 
( ) SEVERO ( ) CARBOH 10RATOS 

~ Q...ê... HORM8NIOS EXERC i C 105 F iS ICOS 
( ) NilO ( ) NO TRABALHO 
( ) 5 IM ( ) A NT iCONCEPC IONAL ORAL ( ) ::; X POR SEMANA 

! ) ESTROGIIlINIO OE REPOSIC;:;O ( ) 2 X POR SEMANA 
NOME COMERC IAL i ) 1 X POR SE t.fA NA 
HII QUANTO TEMPO USA ( ) OCAS lONA L 
H/i QUANTO TEMPO FAROU 

RENDA FA 101 IL lAR (E M SAL .MiNIMOSl 
AT IV ICADE F i 5 IC" ( ) 1 A ::; 

( ) BOA ( ) ::; A 5 

i ) MOOERADAMENTE AT IVA I 
( ) 5 A 10 

( ) LEVE OU SEOENTliR 10 ( ) MA IS DE 10 

EXAU FiSICO 
PA : 1 ~ CONSULTA 2~ RETORNO 32 RETORNO 

1 X X X 

2 X X X 

::; X X X 

MoiO IA X X X 

OACOS POS IT IVOS : 

EXA"ES REALIZADOS 
COLESTEROL TOTAL VLOL-C GL ICEMIA DE JEJUM. 

TR IGL ICER i D lOS LOL-C CURVA Gl ICIIlIMIC" 

HOl COLESTEROL COPO A 1 T .ERGOMoiTR ICO 

ECOCCoRO 10 COPO B ECG 

OUTROS 

FATORES DE RISCO LEUANTADOS: 
1 2 ::; 

4 5 6 

7 Si 9 

QUA IS J/i CONHEC IA 
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ANEXO 3 - INQUÉRITO ALIMENTAR 



,---------1 N QUE R 1 T O ALIMENTAR 
1.GORDURAS 

ORI~EM ANIMAL EUENT INGESTA Q.].. GORDURA APAFiENTE (EM CARNE OU PELE 
l B" NH" ( ( lr~lIO DE FRANGO) 
)MANTEIGA ) SIM EVENT. 

OR I GEM VEGET AL 
l~LEO DE SOJA 

QUANT I F I CA~lIO PESSOAL !2...L ~ Q.].. GOROURAS 
( )PEQUENO ~ õLEOS 

, 
i 
( 

) 6lEO OE MilHO 
)~lEO DE ALGOD1iO 
, - - - - -- :- ~ .... -_ ..... 
iMAIONESE 
i ioIARGAF< I NA 

2.lATiCiNIOS 

~ !li.. IOGURTES 
( ) N:tO 
( 1 SIM 

) MãD 10 
) A L T O 
, ........ - ~ ........ 

REUT I L I Z A GORDURAS Di FRITURAS 
( ) NII O 
( 1 SIM 

OUE I J OS 
( lQI.IEI.IO MINAS FFiESCAL E RICOTA 
( ) OUTFi'JS QUEIJOS 

L E I T E 
( lOESNATAOO ( JDESNATADO ( J COPOS /0 I A 
( i INTEGRAL ( ) T IPO C .; ) COPOS/SEMANA 
( ) X/SEMANA ( ) T IPO B 

( ) T IPO A 

3. PROTE iNAS 

~ CARNES (APROX IMADO EM GRAMASi 
( )NlIO F R I TO COZ !oO 
( 1 SIM ( ) ( ) ~ ( ) X/SEMANA ( )GOROA 
( )UNIDADES/SEMANA ( ) G / D I A ( )MAGRA 
( lUNIDADES/MIli!S ( ) G/SEMANA 

PEIXES ( ) X/SEMANA PORCO E ( ) X/SEMANA ( )GORoA 
( : G / O I A CARNEIRO ( l G/OIA ( lMAGR:' 
( l G/SEMANA ( i G/SEMANA 

FRUTOS º-9... !:!..a.!l..( ) X/SEMANA ~ ( ) X/SEMANA 
( ) .:; i O I A ( ) G / D I A 
( l G/SEMANA ( ) G/SEMANA 

4.HÃBIT05 Tem hãb i tos de: 
COMER CHOCOLATE 

COMER SALGADINHOS (L:'NCHONETES, ETCi ( iNiliO 
( ) NII O ( ) 5 ! M ( ) X/SEMANA 
i l SIM 1X/SEMANA 
( ) SIM 2X/SEMANA INGEFiIR L iOU I DOS 
( ) SIM 3X/SEMANA CAF. CH~ REFR.DiET REFR.COMUM 
( ) SIM + DE 3X/SEMANA ( J N;:;;O '. l NII o ( l NII O ( 1 NlIO 

( J SIM ( ) SIM ( l SIM ( ) S ! M 
COMER SOBREMES"S DOCES ( iEVENT ( ) EUENT ( 1 EVENí ( iEVENT 

( iN100 
( ) SIM ( ) X/SEMANA INGERIR IILCOOL 

( lN100 
COMER MERENO"S DOCES ( ) SIM T IPO: 

( 1 NlI o ( lEVENT OT .DIIIRi": " 

( l SIM ( ) X/SEMANA HII OT .TEMPO: 

5.CARBOIDRATOS 

L.ll..Q.. CONSUMO SEMANAL CONSUMO o 111 R 10 N100 CONSOME 
FEIJlIO. ( 1 ( ) ( ) 

BATATA F R I i A . ( ) ( ) ( ) 

BATATA COZ 10 ... ( 1 ( ) ( ) 

SAiATA S .. LAOA(MAIONESEl ( ) ( I ( I 
MASSAS, PIZZAS. ( ) ( ) ( ) 

FRUTASCUNIOAOESl ( 1 ( l ( j 

HORTAL I~AS. ( ) .; ) ( ) 

ARROZ C ) ( l C ) 

A~üCAR(COMO AOO~ANTE. C 1 ( ) I 1 
FARINHAIMANolOCA ,M I L H O 1 ( ) ( ) ( ) 

6.SAl 

~ Q.].. CALDO u... Ct.RNE EM TASLETES ~ Q..É.. ENLAiADOS 
( j N~O ( ) Ni!tO 
( l SIM ( ) X/SEM.<lNA ( ) S I to! ( I X /SEM.<lNA 

( IEVENT 
QUANT IF ICAÇ100 PESSOAL DE SAL NAS 
( I PEQLIENA REFE'i7~~ ~ Q..É.. EMBUT 100S 
( ) M. O I A ( ) N10 O 
C j A L T A ( ) 5 IM ( " X/SEMANA 
( lU S A SALEIRO 1- MESA ( lEVENT 
( lNlIO SABE 

7. I HFOR"ACõES ADICIONAIS 
I 1 

LAT I C . PROT CAFiS. i SAL SALG/DOCE ! 

QUANTO TEMPO ~ o I E TA I J 

ESTII FAZENDO o I E T" PARA EM .. GRECIMENTO ( . I N;:;;O ( ) SIM 

• Eventual=iximês ou O,25x/semana 

I 
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ANEXO 4 - ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE DADOS NAS 
UNIDADES DE SAÚDE 
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ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE DADOS 
NAS UNIDADES DE SAÚDE 

67 

01 Combinar com a A.S.L. as datas, horários da visita e coleta 
de exames. 

02 Solicitar à U.S. a lista com o nome, matrícula e endereço 
dos funcionários. 

03 Realização de palestra sobre aterosclerose. 
04 Explanação a respeito da "Declaração de Helsinque". 
05 Assinatura do ''Termo de Consentimento". 
06 Anamnese de acordo com ficha protocolo. 
07 Exame físico. 
08 Entrega das requisições de exames. 
09 Realização de eletrocardiograma. 
10 Orientação para coleta de exames na manhã seguinte após 

jejum de pelo menos 12 horas. 
11 A coleta será realizada em no máximo 20 pessoas por dia. 

Neste dia os exames regulares da U.S., setor bioquímica 
não deverão ser enviados. 
Os exames a serem colhidos são: colesterol, triglicérides, 
HDL colesterol, glicemia de jejum, ácido úrico, apolipopro
teínas A I e B e hemograma. Para tal, deverá ser colhido 
sangue venoso do antebraço através do sistema 
"vacutainer", nos tubos de tampa cinza, rajada e lilás (chei
os) e realização de lâminas para hemograma. As amostras 
deverão ser identificadas por nome e número de matrícula, 
colocadas em isopor apropriado, onde seguirá via malote 
para o laboratório. 

12 Haverá um retorno com resultado dos exames (individual
mente) e palestra explicativa para correção dos fatores de 
risco (coletiva). 

13 Os dados serão tabulados e submetidos à análise estatísti
ca, sendo apresentados em data oportuna. 
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