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Resumo: A razão TRI/HDL-c é um indicador de risco cardiovascular rápido e fácil de ser obtido. Há evidências 

epidemiológicas de correlação entre valores aumentados dessa razão e o aumento das chances de doenças 

cardiovasculares (DCV) em pacientes com comorbidades. O CRUTAC é um projeto realizado por acadêmicos e 

professores de cursos da área da saúde da UEPG e atende a população da comunidade Itaiacoca, no interior de 

Ponta Grossa. Este trabalho objetivou estabelecer valores para a razão TRI/HDL-c e realizar uma análise 

comparativa entre pacientes sem e com comorbidades, entre elas diabetes, hipertensão e dislipidemia. O estudo 

foi documental, transversal e analisou os resultados de exames laboratoriais do perfil lipídico, glicêmico e a 

razão TRI/HDL-c de 136 pacientes Analisou-se ainda, parâmetros como idade, gênero e comorbidades 

existentes. Dos pacientes, 31,6% tinham duas ou mais comorbidades, 36,8% uma e 39% nenhuma (grupo 

controle). Observou-se maior razão TRI/HDL-c na presença de comorbidades associadas, sobressaindo a 

associação entre diabetes e hipertensão (3,76). Estudos futuros da razão TRI/HDL-c em pacientes portadores de 

comorbidades isoladas, poderão avaliar o maior potencial de risco DCV. A atuação do discente, na comunidade e 

em estudos como este  reforçam a formação baseada nos três pilares da Universidade, ensino-extensão-pesquisa. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Avaliação laboratorial na assistência à saúde e prevenção de doenças – Programa 

CRUTAC, 7ª Edição. 

PÚBLICO-ALVO 

População rural do Distrito de Itaiacoca, zona rural do Município de Ponta Grossa, 

Paraná, que é atendida pela Unidade Básica com Estratégia de Saúde da Família (USF) do Centro 

Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária localizada no Cerrado Grande. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

USF do CRUTAC, Cerrado Grande - Itaiacoca e Laboratório Universitário de Análises 

Clínicas (LUAC) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

JUSTIFICATIVA 

Os eventos cardiovasculares são um grupo de doenças que acometem o coração e os 

vasos sanguíneos, sendo as principais causas de morte no mundo. Fazem parte desse grupo as 

doenças: coronariana, cerebrovascular, arterial periférica, cardíaca reumática e cardiopatia 

congênita (OPAS, 2017). Estima-se que 17,7 milhões de pessoas morreram por doenças 

cardiovasculares em 2015, representando 31% de todas as mortes a nível global (OPAS, 2017). 

Desta forma Se faz necessária uma atenção especial dos profissionais de saúde com essas 

doenças, buscando por alternativas rápidas, eficazes e formas de diagnóstico precoce, a fim de 

reduzir internações hospitalares e desfechos indesejados. 

A razão entre triglicerídeos e HDL-colesterol (TRI/HDL-c) é um indicador rápido e 

fácil de ser obtido, sendo utilizada como indicador de dislipidemia devido à sua relação com o 

incremento do risco cardiovascular. Há evidências na literatura de que valores aumentados desse 

indicador está relacionados a ocorrência de eventos cardiovasculares em pacientes que 

apresentam alguma comorbidade (AUDI et al, 2016). A dislipidemia (DLP), a hipertensão (HAS) 
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e o diabetes mellitus (DM) são consideradas fatores de risco para o desenvolvimento de eventos 

cardiovasculares. 

A DLP associada à níveis altos da razão TRI/HDL-c, aumentam as chances do 

aparecimento da doença arterial coronariana (DAC) (Da Luz et al., 2008). A elevada razão 

TRI/HDL-C reflete a presença de lipoproteínas remanescentes e níveis baixos de lipoproteínas de 

alta densidade (HDL) e potencial aterogênico aumentado (TURAK et al., 2016). 

A HAS é um dos principais fatores de risco para o aparecimento de eventos 

cardiovasculares e está associada aos piores desfechos nos pacientes, incluindo isquemia 

transitória, acidente vascular cerebral, dissecção aórtica e síndrome coronariana aguda. Um estudo 

revelou que a razão TRI/HDL-c teve impacto significativo no prognóstico e foi relacionado a 

desfechos fatais de eventos cardiovasculares (TURAK et al., 2016).
 
Outro trabalho mostrou que a 

razão TRI/HDL-c foi mais elevada no grupo com hipertensão (38% vs 24%, P=0,001) em 

comparação com o grupo normotenso. Nesse mesmo estudo foi relatado que pacientes com alto 

valor da razão TRI/HDL-c aumentaram o desenvolvimento de eventos cardiovasculares em 

comparação com aqueles com baixa razão TRI/HDL-C (SALAZAR et al., 2014). 

O DM é um distúrbio metabólico que vem sendo associado a HAS e DLP. Alterações 

no perfil lipídico e na razãoTRI/HDL-c são fatores de risco de resistência à insulina em diabéticos 

(CHEN et al., 2020). A resistência à insulina contribui para a aterosclerose acelerada e 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (TURAK et al., 2016).
 

Doenças como HAS, DLP e DM são comuns na comunidade de Itaiacoca atendida pelo 

projeto de extensão. Assim, este trabalho investigou o valor da razão TRI/HDL-c em participantes 

do projeto, a fim de contribuir para a avaliação e prevenção de eventos cardiovasculares. 

OBJETIVOS 

Estabelecer os valores da razão TRI/HDL e realizar uma análise comparativa em 

indivíduos sem e com comorbidades, entre elas DM, DLP e HAS. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo documental, transversal com abordagem quantitativa e 

comparativa a partir de dados obtidos de pacientes participantes do projeto de extensão Avaliação 
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laboratorial na assistência à saúde e prevenção de doenças – Programa CRUTAC. Os dados 

utilizados abrangeram o período de fevereiro a novembro de 2019. Foram excluídos do estudo 

resultados de pacientes menores de 18 anos, dos que não realizaram os exames analisados, com 

problemas cardiovasculares e mulheres grávidas. Ainda foram excluídos resultados dos exames 

realizados em duplicata durante o ano.  

Utilizou-se dados do perfil demográfico como idade, gênero e ausência ou presença de 

comorbidades e dados laboratoriais do perfil glicídico (glicose de jejum e hemoglobina glicada - 

HbA1C) e do perfil lipídico (colesterol total - CT, lipoproteína de alta densidade - HDL-c, 

lipoproteína de baixa densidade -LDL-c e de triglicerídeos - TRI). A razão TRI/HDL-c foi obtida 

dividindo-se o valor do TRI pelo valor do HDL-c. Os grupos foram estabelecidos de acordo com 

as comorbidades: Grupo I DM+HAS+DLP, Grupo II DM+HAS, Grupo III DM+DLP, Grupo IV 

(com uma comorbidades) e o Grupo V - controle (sem comorbidades). Todas as comorbidades 

foram autorrelatadas. Os dados foram organizados em planilhas do Programa Microsoft Office 

Excel e os resultados foram expressos pela estatística descritiva e representação gráfica. 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UEPG, parecer nº 

2.745.328/18 e realizado em conformidade com a Declaração de Helsinki. 

RESULTADOS 

Participaram do estudo 136 pessoas, 77 do gênero feminino (56,6%) e 39 do gênero 

masculino (43,3%). Destes, 43 (31,6%) apresentavam as comorbidades de forma associada: nove 

(DM+HAS+DLP) dez (DM+HAS) e 14 (DM+DLP). Outros 50 (36,8%) participantes possuíam 

apenas uma das comorbidades (DM ou HAS ou DLP) e 53 (39%) não exibiram nenhuma das 

comorbidades citadas (grupo controle). Esses resultados estão apresentados Tabela 1. 

Esses resultados podem ser justificados devido à característica mais comum da 

resistência à insulina em DM2 que é a dislipidemia, caracterizada por hipertrigliceridemia 

associada à redução do HDL-c. Evidências recentes sugerem que concentrações baixas de HDL-c 

podem exacerbar a homeostase anormal da glicose. Como os níveis de TRI e HDL-c são 

considerados consequência da hiperinsulinemia, suas concentrações podem ser influenciadas pelo 

controle glicêmico em pacientes com diabetes (BABIC et al., 2019). 
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Tabela 1 – Parâmetros demográficos e laboratoriais dos grupos estudados 

Parâmetro Grupo I 
(DM+DLP+HAS)

(n=9) 

Grupo II 
(DM+HAS) 

(n=10) 

Grupo III 
(DM+DLP) 

(n=14) 

Grupo IV 
(DM ou DLP ou 

HAS) 
(n=50) 

Grupo V 
(controle) 

 n=53) 

Idade (anos) 68 (52-76) 51 (44-71) 59 (40-77) 60 (21-83) 46 (18-84) 

Gênero F/M 6/3 7/3 9/5 28/22 27/26 

GJ (mg/dL) 131 (91-189) 156 (100-290) 90 (79-106) 93 (50-159) 91 (71-118) 

HbA1C (%) 6,9(6,0-11,1) 8,3(5,6-11,1) 6,0 (5,4-6,6) 5,9 (5,0-6,9) 5,6 (4,6-6,5) 

CT (mg/dL) 201 (135-297) 182 (136-349) 175 (157-300) 201 (115-343) 188 (131-277) 

HDL-c (mg/dL) 47 (39-66) 40,5 (32-51) 46 (30-69) 48 (25-82) 51 (32-90) 

LDL-c (mg/dL) 119,5 

 (75,6-187,6) 

96,2 

(69,6-158,8) 

107,6  

(80,2-204,4) 

123,4  

(59,8-215,2) 

114,4 

(68,0-189,2) 

TRI (mg/dL) 138 (86-312) 154 (141-473) 128 (56-233) 122 (45-413) 86 (34-198) 

TRI/HDL-c 3,27 (1,79-6,64) 3,76 (3,12-9,27) 2,78 (1,16-5,29) 2,29 (0,63-8,44) 1,81 (0,63-5,21) 

Resultados expressos em mediana (mínimo-máximo). F: feminino; M: masculino; DM:diabetes; DLP:dislipidemia; 

HAS: hipertensão; GJ: glicemia em jejum; HbA1C: hemoglobina glicada; CT: colesterol total, HDL: lipoproteína de alta 

densidade; LDL- lipoproteína de baixa densidade; TRI: triglicerídeos. TRI/HDL-c: razão entre TRI e HDL-c. 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Na figura 1 podem ser vistos os valores da razão TRI/HDL nos grupos estudados. 

 
Figura 1 - Razão entre triglicerídeos e lipoproteína de alta densidade(TRI/HDL-c) para os grupos estudados 

 
Resultados apresentados em mediana. Grupo I - associação entre DM+DLP+HAS; Grupo II - associação 

entre DM+ HAS; Grupo III - associação entre DM+DLP; Grupo IV - presença de uma comorbidade (DM 

ou DLP ou HAS); Grupo V - ausência de comorbidades (grupo controle).  

Onde, DM: Diabetes mellitus; DLP: dislipidemia e HAS: Hipertensão arterial. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Foi observado que os grupos com comorbidades associadas (Grupos I, II e III) 

obtiveram maiores valores da razão TRI/HDL-c, comparados ao grupo com apenas uma 

comorbidade (Grupo IV) e ao grupo controle (Grupo V). O grupo II (DM + HAS) foi o que 

apresentou maior coeficiente da razão TRI/HDL-c quando comparado aos demais, sendo 

considerado o maior fator de risco para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares (Figura 
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1). Este estudo mostrou que as chances para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares são 

incrementadas em pacientes que apresentam associadas as comorbidades DM e HAS. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os participantes deste estudo portadores de comorbidades associadas apresentaram 

valores da razão TRI/HDL-c aumentados, comparados ao grupo com uma comorbidade e grupo 

controle. Estudos futuros acerca dos valores da razão TRI/HDL-c em pacientes portadores de 

comorbidades isoladas, poderão avaliar qual delas tem maior potencial de risco para eventos 

cardiovasculares. 

O contato do discente atuando junto à comunidade e em estudos resultantes da extensão 

complementa sua formação humana e profissional, além de estar envolvido nos três pilares que 

sustentam a Universidade (ensino-pesquisa-extensão). 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG - Programa Institucional de 

Bolsas PROEX, UEPG/Fundação Araucária. 
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