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Resumo: As doenças cardiovasculares são as principais causas de morbimortalidade no mundo, sendo a 
dislipidemia um importante fator de risco e que pode ser controlado por modificações do estilo de vida ou 
tratamento medicamentoso. O presente trabalho teve como objetivo realizar a avaliação laboratorial de dislipidemia 
em pacientes que frequentaram o Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC) do 
Distrito de Itaiacoca, município de Ponta Grossa, no ano de 2019. Foi realizado um estudo do tipo documental, 
transversal, descritivo e de caráter quantitativo dos pacientes que realizaram exames do perfil lipídico pelo 
projeto de extensão Avaliação laboratorial na assistência à saúde e prevenção de doenças – Programa CRUTAC. 
Foram avaliados124 resultados de perfil lipídico e a percentagem de indivíduos que apresentaram dislipidemia foi 
alta (55,6%), a maioria do gênero feminino. O tipo de dislipidemia predominante foi a do tipo HDL-c baixo 
(68,1%), ultrapassando mais da metade do número de indivíduos com o perfil lipídico alterado. Este trabalho 
encontrou um elevado número de pacientes com níveis de lipídeos alterados que necessitam de investigação e 
acompanhamento acompanhados para o controle deste fator de risco para doença arterial coronariana. 
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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 e Laboratório Universitário de Análises Clínicas 

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

JUSTIFICATIVA 

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, que se origina em função da resposta a 

uma agressão endotelial multifatorial, que acomete principalmente a camada íntima das artérias, 

sendo a dislipidemia um importante fator de risco (SBC, 2017). 

A dislipidemia é caracterizada por alterações nos níveis séricos de lipídeos e pode ser 

classificada laboratorialmente de acordo com a fração lipídica alterada (ANVISA, 2011). De 

acordo com a classificação etiológica as causas podem ser primárias, quando tem origem genética 

ou secundárias, quando decorrentes do estilo de vida inadequados, de algumas condições crônicas 

ou ainda do uso de medicamentos (SBC, 2017). 

Vários estudos como o Framingham Heart Study, o Multiple Risk Factor Intervention 

Trial (MRFIT) e o Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial demonstraram que 

principalmente o colesterol total, representado pela fração LDL-c está relacionado com a doença 

arterial coronariana (DAC) e os níveis baixos de HDL-c indicam elevado risco de morbidade por 
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DAC. A hipertrigliceridemia, embora com menos expressão tem sido associada a eventos 

cardiovasculares, mas associa-se a casos de pancreatite aguda, sendo que níveis acima de 500 

mg/dL podem ocasionar ataques de pancreatite aguda (CONITEC, 2019). 

As doenças cardiovasculares, mais frequentes em homens, ainda representam a maior 

causa de morte no mundo, seguida das doenças infecciosas e dos cânceres. Em 2012, juntas essas 

doenças corresponderam a 50% das mortes ocorridas no mundo (SIQUEIRA, 2016). 

Assim, a detecção de fatores de risco como a dislipidemia é de fundamental importância 

para o controle e cuidados, que se baseiam em tratamentos não medicamentosos (mudanças de 

estilo de vida) e medicamentosos. 

OBJETIVOS 

Realizar a avaliação laboratorial de dislipidemia em pacientes que frequentaram o 

CRUTAC no ano de 2019. 

METODOLOGIA 

O projeto de extensão, realizado por alunos e professores do curso de Farmácia da 

UEPG, ocorre com frequência semanal, sempre às terças-feiras no CRUTAC. Os pacientes são 

atendidos por discentes que realizam todo cadastro do paciente e dos exames solicitados pelos 

médicos. Em seguida, a coleta de materiais biológicos é realizada por discentes do 5º ano, sempre 

com a supervisão da coordenação do projeto. As análises laboratoriais são executadas durante o 

Estágio Supervisionado em Análises Clínicas do LUAC. 

Com os dados obtidos pelo projeto, no período de fevereiro a dezembro de 2019, foi 

realizado um estudo tipo documental, transversal, descritivo e de caráter quantitativo que avaliou 

a presença de dislipidemia na comunidade de Itaiacoca. Para tanto, foram extraídos dos laudos 

laboratoriais os resultados bioquímicos do perfil lipídico: colesterol total, triglicerídeos, HDL-c, 

LDL-c e não-HDL-c. Os dados pessoais, clínicos e de medicamentos foram obtidos do cadastro 

laboratorial. Todos os dados foram organizados em planilhas do Programa Excel e analisados pela 

estatística descritiva, média e desvio padrão, percentagem e representação gráfica. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEPG (Parecer nº 

2.932.720/2018) e realizado em conformidade com a Declaração de Helsinki. 
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Obtenção do grupo de estudo 

Foram incluídos no estudo todos os indivíduos que realizaram o perfil lipídico no ano 

de 2019 e excluídos os indivíduos com diagnóstico prévio de dislipidemia e/ou faziam uso de 

medicamentos hipolipemiantes. Também foram excluídos pessoas menores de 18 anos, gestantes 

e resultados em duplicata, isto é, indivíduos que realizaram o perfil lipídico mais de uma vez ao 

ano. 

Classificação laboratorial das dislipidemias 

A verificação da presença de Dislipidemia foi realizada pela análise dos resultados do 

perfil lipídico dos indivíduos, seguindo-se a Classificação laboratorial das dislipidemias 

recomendada pela Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemia (SBC, 2017). Para os 

indivíduos que apresentaram dislipidemia foi verificado o tipo de dislipidemia presente. 

As dislipidemias podem ser classificadas em quatro tipos, de acordo com a fração lipídica 

alterada em: I - Hipercolesterolemia isolada: aumento isolado do LDL-c (LDL-c ≥ 160 mg/dL), II 

- Hipertrigliceridemia isolada: aumento isolado dos triglicérides (TG ≥ 150 mg/dL ou ≥ 175 

mg/dL, se a amostra for obtida sem jejum), III - Hiperlipidemia mista: aumento do LDL-c (LDL-c 

≥ 160 mg/dL) e dos TG (TG ≥ 150 mg/dL ou ≥ 175 mg/dL, se a amostra for obtida sem jejum), se 

TG ≥ 400 mg/dL, o cálculo do LDL-c pela fórmula de Friedewald é inadequado, devendo-se 

considerar a hiperlipidemia mista quando o não HDL-c ≥ 190 mg/dL e IV - HDL-c baixo: 

redução do HDL-c (homens < 40 mg/dL e mulheres < 50 mg/dL) isolada ou em associação ao 

aumento de LDL-c ou de TG. 

RESULTADOS 

No ano de 2019 foram realizados 307 atendimentos laboratoriais pelo projeto 

CRUTAC para um total de 231 pessoas. Destas, 33 (14,3%) pessoas afirmaram possuir o 

diagnóstico de dislipidemia e estavam em tratamento. Obedecendo-se os critérios de inclusão e 

exclusão, foram analisados 124 resultados do perfil lipídico. A idade dos participantes variou de 

18 a 87 (52 ± 18) anos, sendo 57 (46,0%) do gênero masculino e 67 (54,0%) feminino. A 

percentagem de indivíduos que apresentaram perfil lipídico alterado foi alta (n = 69; 55,6%), 

como pode ser observado na figura 1. A grande maioria era do gênero feminino (n = 42; 60,9%). 
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Figura 1 - Porcentagem de indivíduos da comunidade de Itaiacoca de acordo com  a ausência ou 
presença de dislipidemia  

 
DLP = dislipidemia 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

A figura 2 apresenta a classificação dos indivíduos com dislipidemia, de acordo com a 

fração lipídica alterada. Como pode-se observar, a percentagem de indivíduos com dislipidemia 

do tipo HDL-c baixo (68,1%) ultrapassou mais da metade do número de indivíduos com o perfil 

alterado. 

 

Figura 2 - Percentual de indivíduos da comunidade de Itaiacoca com dislipidemia, classificados 
conforme a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 

(SBC, 2017). 

 
Fonte: Autoria própria (2019)  
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Dos 47 indivíduos que apresentam dislipidemia tipo HDL-c baixo, 17 (36,2%) 

apresentam associação com dosagem elevada de triglicerídeos, dois (4,3%) apresentam 

associação com níveis de LDL-c elevados e dois (4,3%) em associação com níveis de 

triglicerídeos e LDL-c elevados. 

Estes resultados foram semelhantes aos obtidos por Lima et al. (2020), que obtiveram 

predomínio de dislipidemia por alteração por HDL-c baixo (63,8%) para um grupo de idosos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do presente estudo demonstraram um número significativo de indivíduos 

com alteração do perfil lipídico, que precisam ser melhor investigados e acompanhados para o 

controle deste fator de risco para DAC. 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG /Fundação Araucária - Bolsas 

do Programa Institucional de Apoio a Inclusão Social - PIBIS (Edital nº 014/2019). 
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