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 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS DISLIPIDEMIAS: enfoque no sexo e faixa 
etária 

 

RESUMO 

Dislipidemias são modificações no metabolismo dos lipídios que desencadeiam 
alterações nas concentrações das lipoproteínas plasmáticas, favorecendo o 
desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. Estudos epidemiológicos 
demonstram que essas estão associadas às doenças cardiovasculares, representando a 
principal causa de mortalidade entre adultos. O perfil lipídico é considerado um 
importante preditor do risco de doença cardiovascular (DCV), sendo uma importante 
ferramenta no planejamento de políticas públicas de saúde mais eficazes. Pode ser 
obtido através da utilização criteriosa de banco de dados, como os lipidogramas 
realizados em laboratórios de análises clínicas. Taxas elevadas de triglicerídeos (TG), 
colesterol total (CT) e colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) aumentam 
as chances de desenvolvimento de DCVs. Sua revisão de literatura foi trasformada em 
um artigo de revisão sistemática. Esta pesquisa teve como objetivo principal avaliar a 
associação entre o valor dos parâmetros do perfil lipídico entre os sexos e a faixa etária, 
na população de uma cidade no Brasil. Trata-se de um estudo descritivo, 
epidemiológico, retrospectivo e longitudinal, baseado em dados coletados no período de 
2003 a 2013, em um laboratório na cidade de Aracaju, Sergipe. Foram excluídos da 
amostra os exames que se  apresentaram incompletos ou com informações omitidas. 
Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de ensino e 
teve a anuência do coordenador do laboratório onde foi desenvolvida. O perfil lipídico 
foi determinado utilizando-se os seguintes marcadores: CT; colesterol de lipoproteína 
de alta densidade (HDL-c); LDL-c e TG. A análise estatística foi realizada por meio de 
medidas de tendência central e variância. A inferencial foi realizada pelo teste t de 
Student e o valor de p foi < 0,05. A amostra foi do tipo intencional, composta por 
63.396 indivíduos, sendo 24.425 do sexo masculino e 38.971 do sexo feminino, com 
idade média de 42,02 ± 17,38 anos. O valor médio de CT, HDL-c, LDL-c e TG foi de, 
respectivamente, 193,39 ± 43,62 mg / dl, 48,80 ± 11,24 mg / dl, 118,35 ± 36.75mg / dl e 
131,28 ± 82.21mg/dl. Entre os gêneros, observaram-se diferenças estatisticamente 
significativas entre CT, HDL-c, LDL-c e TG. Com relação à idade, houve diferenças 
significativas entre os valores pesquisados, tendo um pico entre 40-59 anos. Pôde-se 
inferir que as mulheres têm taxas mais elevadas de CT e LDL-c; enquanto os homens 
têm baixo HDL-C e níveis elevados de TG, o que os predispõe ao desenvolvimento da 
síndrome metabólica.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Dislipidemia, epidemiologia, perfil lipídico, síndrome 

metabólica, gêneros.  
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  EPIDEMIOLOGIC PROFILE OF DYSLIPIDEMIA: focus on sex and age group 
 

ABSTRACT 

Dyslipidemia are changes in the metabolism of lipids that trigger changes in the 
concentrations of plasma lipoproteins, favoring the development of chronic 
degenerative diseases. Epidemiological studies demonstrate that these are associated 
with cardiovascular diseases, representing the leading cause of death among adults. The 
lipid profile is considered an important predictor of risk for cardiovascular disease 
(CVD ), being an important tool in the planning of more effective public health policies. 
It can be obtained by judicious use database, such as lipidogramas performed in clinical 
laboratories. High triglycerides rates (TG), total cholesterol (TC) and low density 
lipoprotein cholesterol (LDL -c) increase the chances of developing CVD. His literature 
review become in an article a systematic review. This research aimed to evaluate the 
association between the amount of lipid profile parameters gender and age group in the 
population of a city in Brazil. It is a descriptive, epidemiological, retrospective and 
longitudinal study, based on data collected in the 2003-2013 period, in a laboratory in 
Aracaju city, Sergipe. Sample surveys were excluded who presented incomplete or 
omitted information. This research was submitted to the Ethics Committee of the 
institution and had the consent of the laboratory coordinator where it was developed. 
The lipid profile was determined using the following markers: CT; High density 
lipoprotein cholesterol (HDL-C); LDL-C and TG. Statistical analysis was performed by 
means of variance and the central tendency measures. The inference was performed by 
Student t-test and the p value was < 0.05. The sample was intentional, consisting of 
63,396 individuals, 24,425 males and 38,971 females, mean age 42.02 ± 17.38 years. 
The average value of TC, HDL-C, LDL -C and TG was, respectively, 193.39 ± 43.62 
mg / dl, 48.80 ± 11.24 mg / dl, 118.35 ± 36.75mg / dl and 131.28 ± 82.21mg / dl. 
Between genders, there were statistically significant differences between TC, HDL-C, 
LDL -C and TG. Regarding age, there were significant differences among the values 
surveyed, with a peak between 40-59 years. It might be inferred that women have higher 
rates of TC and LDL -c; while men have low HDL- C and high TG levels, which 
predisposes to the development of metabolic syndrome  
 
KEY WORDS: dyslipidemia; epidemiology; lipid profile; metabolic syndrome; genres.
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1 INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares (DCVs) são atualmente a maior causa de 

morbimortalidade no mundo. Analisando sua epidemiologia, observa-se um 

comportamento similar ao das grandes epidemias dos séculos passados.  Dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) corroboram essa afirmativa, mostrando que das 

50 milhões de mortes nas últimas décadas, 30% foram causadas por DCVs, ou seja, 17 

milhões de pessoas. A criação de programas de prevenção cardiovascular pode ajudar 

na redução dessa mortalidade, a exemplo daqueles criados em países como os Estados 

Unidos, Canadá, Finlândia, Reino Unido, Austrália e Japão, que conseguiram reduzi-lá 

expressivamente através da identificação de fatores de risco de maior prevalência 

populacional (SOARES et al, 2013). 

Estudos demonstram que alguns fatores de risco estão diretamente 

relacionados à elevada incidência desses eventos cardiovasculares (Infarto Agudo do 

Miocárdio [IAM] e Acidente Vascular Cerebral [AVC]), a exemplo do tabagismo, da 

hipertensão arterial sistémica (HAS), do diabetes mellitus (DM) e da dislipidemia 

(DLP), a qual vem surgindo como um dos mais importantes (MOREIRA; SANTOS; 

MARTINEZ, 2006). 

As dislipidemias são alterações nas lipoproteínas séricas que surgem como 

principal fator de risco modificável para o desenvolvimento da doença aterosclerótica, 

responsável pelos eventos coronarianos, com base em estudos tipo caso-controle, 

observacionais, de base genética ou de tratamento, podendo ser detectada ainda na 

infância, época considerada como mais importante na prevenção desses fatores. Seu 

controle, principalmente do LDL-c, traz grande benefício na redução dos desfechos 

cardiovasculares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009; KOLANKIEWICZ, GIOVELLI, 

BELLINASO, 2009). 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) estima que 40% da população 

adulta tenha colesterol elevado. Torna-se lógico então, que sua redução, em especial da 

lipoproteína de baixa densidade (LDC-c), seja através de mudanças no estilo de vida ou 

pela utilização de medicamentos, tenha efeito benéfico na redução de desfechos 

cardiovasculares (recomendação I, nível de evidência A), conforme a V Diretriz de 

Dislipidemia e Preveção de Aterosclerose (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
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CARDIOLOGIA, 2013; XAVIER et al, 2014). 

Com base na estratificação de risco global proposta pela V Diretriz, a 

recomendação para os indivíduos classificados como risco alto, intermediário ou baixo, 

deve seguir as metas terapêuticas, que são divididas em primária - direcionada para o 

LDL-c (< 70 mg/dl nos pacientes de alto risco e < 100mg/dl nos de risco intermediário) 

e a secundária - direcionada para o colesterol não-HDL (colesterol não-HDL < 100 

mg/dl para os pacientes com alto risco e colesterol não-HDL< 130 mg/dl para os de 

risco intermediário) (XAVIER et al, 2014). 

O tratamento medicamentoso é realizado com a utilização de medicações 

como as estatinas (inibidores da hidroxi-metil-glutaril coenzima A – HMG-CoA - 

redutase), da ezetimiba, das resinas ou sequestradoras dos ácidos biliares, da niacina, 

dos fibratos ou dos ácidos graxos ômega-3.  Destes, as estatinas são as mais prescritas 

(ALBERT et al, 2006). 

O Brasil vem acompanhando esse perfil epidemiológico, tendo a doença 

arterial coronariana (DAC) como a principal causa de morte. Cerca de 300 mil pessoas 

morrem anualmente devido a IAM, AVC, insuficiências cardíaca e renal ou morte 

súbita, o que significam 820 mortes por dia, 30 mortes por hora ou um óbito a cada 

dois minutos (SANTOS et al, 2013).  

Mudanças no estilo de vida como alterações nos hábitos alimentares e a 

adoção de um estilo de vida sedentário, têm contribuído substancialmente para a 

epidemia crescente de doenças crônicas tais como a obesidade, o DM e a HAS, 

condições que cursam frequentemente com alterações lipídicas, hipercoagulabilidade e 

risco aumentado para DCV. Tudo isso resultou na criação de orientações mais severas, 

especialmente para as mulheres. Antes, pessoas com alto risco de doenças 

cardiovasculares tinham como meta manter os níveis de colesterol LDL em até 100 

mg/dl de sangue. Agora, terão que ficar abaixo de 70 mg/dl (RODRIGUEZ-ROCA et 

al, 2013).  

As orientações para classificar o risco dos pacientes também mudaram, e é 

neste ponto que as mulheres estão sendo mais atingidas. Até pouco tempo atrás, 

pessoas do sexo feminino eram classificadas como pacientes de alto risco quando 

tinham mais de 20% de possibilidade de infarto, AVC ou insuficiência cardíaca nos 

próximos 10 anos. Com a nova diretriz, uma chance maior do que 10% já deve ser 

considerada para tratamento. Esta probabilidade é calculada de acordo com fatores 
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como tabagismo, idade, histórico pessoal e familiar de doenças cardíacas, diabetes 

entre outros. Nos últimos anos, o estilo de vida feminino mudou, com a presença de 

mais fatores de risco como obesidade, tabagismo e colesterol elevado. Há 25 anos, a 

proporção de mulheres que infartava em comparação aos homens era de 1:4. 

Atualmente, nas grandes cidades, esse índice já está quase empatado (XAVIER et al, 

2014).  

Por outro lado, um aspecto que mudou foi a própria visão da ciência sobre o 

LDL-c, antes considerado o grande inimigo do homem moderno, sendo responsável 

pela disseminação do uso das estatinas, medicações utilizadas para tramaneto das 

dislipidemias. Atualmente, sabe-se que o LDL-c é fundamental para a produção dos 

hormônios sexuais e para o bom funcionamento dos intestino e do cerebro, por 

exemplo (SIMÃO et al, 2013).  

Nos EUA e na Inglaterra, grandes consumidores das estatinas, a rejeição ao 

medicamento vem crescendo. O norte-americano Raymond Francis, químico formado 

pelo MIT (Massachusetts Institute of Tecnology) que se dedica a pesquisas sobre 

qualidade de vida, contesta, inclusive, que o colesterol seja mesmo responsável pelos 

problemas cardíacos. Segundo ele, os franceses têm as mais altas taxas de colesterol da 

Europa, em torno de 250 mg/dl, entretanto possuem as menores incidências de DCVs 

no mundo occidental (MACEDO et al, 2012). 

Há evidências de que as estatinas podem prevenir um segundo ou terceiro 

ataque cardíaco, para quem já teve um IAM. No entanto,  para a população em geral, 

elas têm um impacto muito pequeno contra os riscos cardiovasculares, possivelmente 

nenhum. Por outro lado, têm sido associadas com mais de 300 efeitos adversos, em 

parte pelo fato de o colesterol ser uma substância extremamente importante para o 

corpo humano e a deficiência deste ter efeitos negativos para a saúde. As áreas mais 

afetadas são os músculos, o cérebro, o sistema nervoso e os olhos (SIMÃO et al, 2013).  

Estilo de vida saudável e dietas que contenham determinados alimentos 

considerados milagrosos, como a famosa dieta mediterrânea, vêm ganando cada vez 

mais destaque no tratamento não medicamentosos das dislipidemias. Um estudo 

realizado na Ilha de Creta durante 10 anos não conseguiu identificar casos de IAM, 

apesar das taxas de colesterol da população estarem acima de 200 mg/dl. Outros 

estudos  reafirmam essa teoria de que o colesterol elevado não é sinônimo de risco para 

o coração (SANTOS, GAGLIARDI, XAVIER, 2013). 
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Ainda assim, a maioria das pesquisas apontam o estudo do perfil lipídico como 

de grande importância para a detecção das alterações lipídicas, o qual consiste na 

avaliação das dosagens séricas de colesterol total (CT), LDL-c, lipoproteína de alta 

densidade (HDL-c) e triglicerídeos (TG), determinando assim a presença ou não de 

dislipidemia (STEINBERGER et al, 2009). 

Dados do Ministério da Saúde (MS) em 2010, através de um estudo realizado 

em nove capitais brasileiras, envolvendo 8.045 indivíduos (idade média de 34,7 ± 9,6 

anos), mostraram que o nível sérico de CT foi de 183 (± 39,8 mg/dl), dos quais 32,4% 

maiores que 200 mg/dl. Esta cifra pode representar, na faixa etária acima de 50 anos, 

cerca de 19 milhões de brasileiros. Devido a esta alta prevalência das DLPs, tornou-se 

necessário estratificar os pacientes em diferentes grupos de risco e desenvolver 

políticas de saúde capazes de cooptá-los para o tratamento, reduzindo assim os gastos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Outra análise feita pelo MS em 2009, mostrou que na cidade pesquisada 

(Aracaju, Sergipe) a prevalência total das dislipidemias na população foi de 20,9%, 

sendo 18% nos homens (uma das maiores do país, perdendo apenas para Belém) e 

23,3% nas mulheres (RIBAS; SILVA, 2009).  

Estima-se que se houvesse uma redução de 10% da taxa de mortalidade 

causada por DAC ou AVC, haveria uma economia estimada de US$ 25 bilhões por ano 

nos países de baixa e média renda. Outro fator importante para que sejam criados 

programas de prevenção e metas terapêuticas mais rigorosas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2012, estabeleceu uma meta de 

redução de 25% das doenças crôncias não transmissíveis (DCNT) até o ano de 2025. 

Considerando a realidade epidemiológica no Brasil, que apresenta índices similares aos 

mundiais (30% de mortes por DCV dentre todas as outras causas relacionadas), foi 

elaborado o “Programa Nacional de Prevenção Cardiovascular” pela SBC, com 

objetivo de modificar esta realidade. Nele, encontram-se exemplos de programas como: 

“Carta ao Rio”, SBC vai a Escola, Registros Brasileiros Cardiovasculares, acordo de 

Cooperação com as Secretaria Estaduais e Municipais de Saúde para qualificação dos 

médicos de Saúde Pública e o acordo SBC/CNBB/Pastoral da Saúde, os quais já 

começaram a mostrar impactos positivos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2013). 
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Dessa forma, traçar o perfil epidemiológico das dislipidemias em uma 

determinada população é de fundamental importância para o planejamento de políticas 

públicas de saúde efetivas no combate às DCVs. Os estudos sobre essa temática no 

Brasil são incipientes e a maioria procede de casuísticas com doença ou suspeita de 

DAC, baseados em pequenas amostras ou grupos específicos de trabalhadores. 

A deficiência de pesquisas que representem a população geral em qualquer 

parte do Brasil deve-se, principalmente, a duas razões: a) falta de recursos financeiros 

para investigações populacionais e b) carência de pesquisadores em epidemiologia das 

doenças crônicas não-transmissíveis e seus determinantes. Por estas razões, o uso 

racional de bancos de dados secundários deve ser utilizado em algumas situações, como 

para as dislipidemias, sendo uma opção muito efetiva e de baixo custo para os 

investigadores, a exemplo dos laboratorios de análises clínicas, através do resultado de 

lipidogramas. Se usados de modo criterioso, esses dados podem ajudar a retratar o 

perfil lipídico de alguns segmentos sociais e contribuir para tomadas de decisões na 

prática médica cotidiana (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

A hipótese utilizada para esta pesquisa foi de que análises epidemiológicas 

podem ser instrumentos de verificação e identificação de situações críticas, que 

necessitam de resposta a médio e longo prazo, de mudanças e de implementação de 

políticas públicas de saúde, a partir de banco de dados bem geridos. 

Com essa visão, o presente estudo teve como interesse inicial a montagem de 

uma rede de banco de dados no município de Aracaju, Sergipe, como ferramenta de 

coleta de tabulação destes, figurando como um instrumento de estudo populacional 

muito importante para detectar tendências.  

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para o conhecimento das 

alterações lipídicas encontradas na população estudada, a fim de que sejam formuladas 

estratégias eficazes de prevenção, tartamento e controle das dislipidemias em Sergipe. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a existência de correlação entre os níveis séricos dos parâmetros do 

lipidograma com o sexo e faixa etária da população estudada, no período de 2003 a 

2013. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 
2.2.1 Coletar os níveis séricos de CT, HDL-c, LDL-c, VLDL-c, Lipídios totais 

(LT) e TG a partir de bancos de dados de lipidogramas; 

2.2.2 Correlacionar as medidas do CT, HDL-c, LDL-c, VLDL-c, LT e TG com 

os sexos da amostra; 

2.2.3 Correlacionar as medidas do CT, HDL-c, LDL-c, VLDL-c, LT e TG com a 

faixa etária da amostra; 

2.2.4 Comparar os níveis séricos de CT, HDL-c, LDLD-c, VLDL-c, LT e TG 

entre os anos de 2003 a 2013; 

2.2.5 Formular artigo de revisão sistemática a partir da revisão de literatura desta 

disssertação; 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico, longitudinal e retrospectivo, 

baseado na análise de lipidogramas oriundos de banco de dados secundários.   

3.2 Universo e Local do Estudo 

Participaram deste estudo os laboratórios de análises clínicas privados, 

localizados na cidade de Aracaju, Sergipe, com coleta mensal de exames superior a 200 

amostras de lipidogramas. A solicitação de autorização ocorreu mediante envio de 

ofício (Apêndice A) e de cópia deste projeto.  

3.3 População e amostra 

A amostra foi do tipo intencional, compreendida por indivíduos que realizaram 

lipidograma completo, contendo níveis séricos (em mg/dl) de CT, HDL-c, LDL-c, 

VLDL-c, TG, LT, idade e sexo do indivíduo, no período de janeiro de 2003 a junho de 

2013, independentemente da faixa etária. 

3.4 Critérios de Exclusão 

Foram excluídos deste estudo os exames sem informações sobre gênero e 

idade dos pacientes; 

3.5 Considerações Éticas 

O acesso aos dados e às informações dos pacientes foi limitado à equipe 

executora deste projeto, respeitando os princípios de beneficência, não-maleficência, 

justiça e equidade, sendo os mesmos utilizados apenas em trabalhos científicos.  

Esta dissertação de mestrado inclui-se na linha de pesquisa denominada Rede 

de Banco de Dados de Lipidogramas da População Adulta do Estado de Sergipe, Brasil, 

vinculada ao Grupo de Anatomia Molecular (GAM) da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), tendo esta sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas Científicas 

sob o número da CAAE - 21717113.6.0000.5546; 
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3.6 Procedimento de Coleta dos Dados 

 
Para a coleta de dados foi escolhido um laboratório da cidade pesquisada que 

atendesse aos critérios estabelecidos acima, possuindo uma grande quantidade de 

requisição de lipidogramas por mês, além de ser certificado como ISO9001, o que 

conferiu maior credibilidade às informações colhidas.  

Os dados foram coletados em dia e hora previamente agendados com os 

responsáveis técnicos das instituições pesquisadas, mediante autorização do 

coordenador (em anexo). Os arquivos, disponibilizados em formato eletrônico, foram 

armazenados em HD externo ou pen drive e transportados para o Laboratório de 

Anatomia Molecular (LAM), situado no Departamento de Morfologia da UFS, onde 

foram catalogados, tabulados e analisados.  

A coleta na rede pública foi realizada em um segundo momento, entretanto a 

quantidade de dados foi irrelevante para utilização nesta pesquisa, devido a problemas 

com o sistema de armazenamento, sendo coletados apenas 3 (três) mil exames, 

referentes aos últimos três anos de cadastro do provedor. Dessa forma, excluíram-se 

estes dados, uma vez que não foi possível obter sua revisão decenal.  

3.7 Disponibilidade de Infraestrutura 

O LAM, situado no Departamento de Morfologia do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde da UFS,  possui 40 m² de área, uma impressora e dois 

microcomputadores equipados com os softwares necessários à análise dos dados 

coletados neste projeto. 

3.8 Análise Estatística 

Os dados coletados foram tabulados em planilha eletrônica (Apêndice B), 

fazendo-se uso do programa Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmond, USA, 

2007). Para a construção do banco de dados e análise estatística dos mesmos foi 

desenvolvido um software pelos integrantes do GAM, tendo sido registrado no setor de 

patentes da UFS, em processo de certificação digital. Esse software permitiu a limpeza 

e tabulação do banco de dados, excluindo exames repetidos e que não se encaixavam 

nos criterios de inclusão. 
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A análise inferencial foi realizada pelo teste t de Student e a estatística, por 

meio de medidas de tendência central e variância, sendo considerados estatisticamente 

significativos os resultados das análises com o valor de p<0,05.  

Verificou-se inicialmente a correlação entre os parâmetros do lipidograma 

com o sexo e, posteriormente, com a faxia etária. A fim de demonstrar a flutuação dos 

valores das dislipidemias durantes os 11 anos de dados coletados, foi realizado tembém 

a montagem gráfica de uma série histórica, conforme discutido no Artigo 2, a seguir. 
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ARTIGO 1 
(Artigo submetido para publicação em 12/01/2015, Grupo editorial Moreira Jr, Sônia 

Maria Lisboa, Qualis B1) 
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RESUMO: Dislipidemias são modificações no metabolismo dos lipídios que 
desencadeiam alterações nas concentrações das lipoproteínas plasmáticas, favorecendo 
o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. As moléculas mais relevantes 
nesse processo são as lipoproteínas, que se dividem conforme a densidade de suas 
moléculas em: quilomícrons (partículas muito volumosas), LDL (lipoproteínas de baixa 
densidade), VLDL (lipoproteínas de muito baixa densidade) e HDL (lipoproteínas de 
alta densidade). O depósito dessas moléculas na parede das artérias constitui o processo 
chamado de aterosclerose (doença imune-inflamatória, caracterizada pelo aparecimento 
de depósitos lipídicos chamados placas ateromatosas). Nestas, encontramos grandes 
depósitos de colesterol e cálcio, to que as tornam endurecidas e de fácil rompimento da 
íntima, levando ao acúmulo de coágulos sobre a micro ruptura, resultando em trombos 
instáveis. As enfermidades decorrentes da aterosclerose (infarto do miocárdio, angina 
pectoris ou acidente vascular cerebral isquêmico) são as principais causas de 
morbimortalidade em adultos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o 
Brasil. Fatores como obesidade, tabagismo, hipertensão e diabetes podem predispor as 
alterações lipídicas, assim como maus hábitos alimentares e o sedentarismo. Os 
extremos de idade também apresentam maior risco, tendo vários estudos mostrando que 
os precussores da placa ateromatosa, chamados de estrias gordurosas, surgem ainda na 
infância, podendo determinar o perfil lipídico quando adultos. O escopo do tratamento 
é baseado principalmente na mudança de estilo de vida, tanto na alimentação como 
através da inserção de atividade física regular. 
Palavras-chaves: dislipidemia, epidemiologia, perfil lipídico, síndrome metabólica, 
mudanças no estilo de vida. 
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SUMMARY: Dyslipidemia are modifications in the metabolism of lipids that trigger 
changes in the concentrations of plasma lipoproteins, favoring the development of 
chronic degenerative diseases. The most relevant molecules in process are the 
lipoproteins, which are divided according to their density in molecules: chylomicrons 
(very bulky particles), LDL (low density lipoproteins), VLDL (very low density 
lipoprotein) and HDL (lipoprotein high density). The deposit of these molecules in the 
arterial wall is the process known as atherosclerosis (immune-inflammatory disease 
characterized by the appearance of lipid deposits called atheromatous plaques). 
Accordingly find large deposits of cholesterol and calcium, making them easy to break 
and hardened. The plaques can rupture the intima leading to accumulation of blood 
clots on the micro rupture, resulting in unstable thrombi. The diseases resulting from 
atherosclerosis (myocardial infarction, angina pectoris or ischemic stroke) are the 
leading causes of morbidity and mortality in adults in developed and developing 
countries, like Brazil. Factors such as obesity, smoking, hypertension and diabetes may 
predispose lipid abnormalities, as well as poor eating habits and sedentary lifestyles. 
The extremes of age are also at increased risk, with several studies showing that the 
precursors of atheromatous plaque, called fatty streaks also appear during childhood, 
when adults can determine the lipid profile. The scope of treatment is mainly based on 
the change of lifestyle, both in food and through the inclusion of regular physical 
activity. 
Uniterms: dyslipidemia, epidemiology, lipid profile, metabolic syndrome 

 
Atualmente, as doenças crônico-degenerativas têm apresentado maior 

incidência em relação às doenças infecto-contagiosas, que em conjunto com a mudança 

no padrão de peso (desnutrição x obesidade), vem construindo um novo arquetipo 

epidemiológico nos países ocidentais. Nesse contexto, as doenças cardiovasculares 

(DCV) representam um importante desfecho, totalizando 30% do total de mortes no 

mundo1,5,6,11,17,19. 

Entre os fatores de risco associados às DCVs, encontram-se as dislipidemias 

(DLP), mais conhecidas como concentrações anormais de lipoproteínas séricas, que 

favorecem o desenvolvimento da aterosclerose. Em muitos países, incluindo o Brasil, 

estas doenças constituem a principal causa de morbimortalidade e, indiscutivelmente, a 

aterosclerose coronária é a mais prevalente, acomentendo inclusive os jovens1,3,4,15,26,39. 

Biologicamente, as moléculas mais relevantes no organismo humano são os 

fosfolípides, os ácidos graxos (AGs), o colesterol e os triglicerídeos (TG). Estas 

possuem diferentes densidades, a depender da quantidade de proteínas que as 

compõem, podendo ser classificadas como: quilomícrons (partículas volumosas e 

responsáveis pelo transporte dos lipídeos absorvidos pelo intestino), LDL 

(lipoproteínas de baixa densidade, que atuam no transporte do colesterol até as células), 
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VLDL (lipoproteínas de muito baixa densidade, responsáveis por remover os 

triglicerídeos), HDL (lipoproteínas de alta densidade, consideradas como fator 

cardioprotetor na aterogênese, devido à sua atuação na remoção do excesso de 

colesterol plasmático) e o IDL (lipoproteína de média densidade, que consistem em 

resíduos de VLDL)2,6,8,9,11,17,31,34. 

A DLP pode levar à aterosclerose, doença imune-inflamatória, que se 

desenvolve na camada íntima das artérias de médio e grande calibre e é caracterizada 

pelo acúmulo de depósitos lipídicos, chamados placas ateromatosas3,8,11,13,16,18,29. Nos 

ateromas são encontradas grandes quantidades de colesterol e cálcio, tornando-os 

endurecidos e de fácil rompimento. As placas podem romper a íntima levando ao 

acúmulo de coágulos sobre a micro ruptura, resultando em trombos 

instáveis2,3,19,20,32,36,39. 

O ateroma desenvolvido é formado por elementos celulares oriundos da matriz 

extracelular, um núcleo lipídico (rico em colesterol) e uma capa fibrosa (rica em 

colágeno). As placas podem ser estáveis ou instáveis. Em caso de ruptura da capa 

fibrosa, ocorre a exposição de material lipídico altamente trombogênico, levando à 

formação de um trombo sobrejacente. Este processo, conhecido por aterotrombose, é 

um dos principais determinantes das manifestações clínicas da 

aterosclerose4,7,8,13,14,22,32,38,44. As enfermidades decorrentes da aterosclerose (infarto do 

miocárdio, angina pectoris ou acidente vascular cerebral isquêmico) são as principais 

causas de morbimortalidade em adultos nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, como o Brasil. 

Existe uma classificação para as dislipidemias, de acordo os níveis séricos de 

CT, LDL-c, TG e HDL-c: hipercolesterolemia isolada (LDL-c ≥ 160 mg/dL), 

hipertrigliceridemia isolada (TG ≥150 mg/dL), hiperlipidemia mista (LDL-c ≥ 160 

mg/dL e TG ≥150 mg/dL) e HDL baixo (HDL-c em homens < 40mg/dL e em mulheres 

< 50 mg/dL),  sendo este último subdividido em isolado ou em associação com 

aumento de LDL-c ou de TG. Nos casos com TG ≥ 400 mg/dL, quando o cálculo do 

LDL-c pela fórmula de Friedewald é inadequado, considerar-se-á hiperlipidemia mista 

se o CT for ≥ a 200 mg/dL. Esta classificação é válida para indivíduos em dieta livre e 

sem medicação hipolipemiante há pelo menos três semanas5,8,14,16,21,24,27,29,36,45,48. 

A mortalidade por DCVs tem declinado nos últimos 30 anos em países 
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desenvolvidos, mas tem se elevado nos países em desenvolvimento. De acordo com 

projeções da Organização Mundial da Saúde (OMS), esta tendência deve persistir, 

agravando a mortalidade nestes países. No Brasil, podemos demonstrar este panorama 

através do aumento dos índices de tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, obesidade 

e dislipidemias6,8,9,10,13,29,30,33. Recentemente, esses fatores começaram a ser associados 

ao surgimento da síndrome metabólica (SM), definida como uma constelação de 

anomalias antropométricas, fisiológicas e bioquímicas que aumentam o risco de 

desenvolvimento de doença cardiovascular e diabetes mellitus do tipo 2 (DM2). Sua 

patogênese é complexa e, até hoje, não foi totalmente elucidada. A obesidade central e 

a resistência insulínica são apontadas como fatores causais, assim como predisposição 

genética, sedentarismo, alimentação inadequada, estado pré-inflamatório, alterações 

hormonais e baixo peso ao nascer6,7,8,11,13,14,23,26,29,31. 

A resistência insulínica é um termo utilizado para descrever a capacidade 

diminuída dos tecidos-alvo (músculo, tecido adiposo e fígado) em responder à ação 

celular da insulina. A glicose entra com dificuldade nas células, acumulando-se no 

sangue. A hiperglicemia sustentada leva à hiperinsulinemia compensatória, mantendo o 

controle glicêmico adequado. Quando as células beta trabalham cronicamente no limite 

secretor e entram em falência, o paciente desenvolve DM2. Antes do colapso 

pancreático, lesões microvasculares já estão ocorrendo e, desse modo, pode haver 

comprometimento da retina, dos rins e diminuição da sensibilidade dos 

nervos8,12,16,27,29,30,31,38,46,47. 

Em adultos, a SM é diagnosticada pela presença de obesidade central 

juntamente com mais 2 de 4 critérios: cintura abdominal (CA) > 90 cm em homens e 80 

cm em mulheres sulamericanos/africanos; TG > 150 mg/dL; HDL-c < 40 mg/dL em 

homens e < 50mg/dL em mulheres; PA > 130/80 mmHg; Glicemia de jejum alterada (> 

100 mg/dL)9,12,17,19,20,21,30,33,49. 

Portanto, a SM pode desencadear complicações como dislipidemia, 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), estado pró-inflamatório e pró-trombótico, outras 

doenças cardiovasculares, DM2 e esteatose hepática. Dentre estas entidades a DLP 

surge devido a uma elevação de ácidos graxos livres, o que aumenta a produção 

hepática de LDL e diminui a de HDL, favorecendo a formação da placa aterosclerótica. 

Com o excesso de tecido adiposo, existe a liberação de citocinas inflamatórias e, em 

resposta, o organismo libera fatores pró-trombóticos. Portanto, é comum em pacientes 
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obesos encontrarmos elevação dos seguintes marcadores: proteína C reativa 

ultrasensível (PCR-us), fator inibidor do ativador de plasminogênio (PAI-1) e 

fibrinogênio, levando a um estado pró-inflamatório e pró-

trombótico10,11,16,18,23,26,29,34,39,40. 

Evidências demonstram que a esteatose hepática está longe de ser um evento 

sem consequências futuras, principalmente em obesos. Tal situação é definida como 

doença hepática gordurosa não alcoólica (non alcoholic fatty liver disease – NAFLD) e 

abrange um espectro de alterações que vão desde a esteatose hepática assintomática até 

a esteato-hepatite. O alarmante é que, no grupo de crianças e adolescentes obesos,  

pode haver evolução para cirrose hepática. Tem-se demonstrado uma forte relação 

entre esteatose hepática e hiperinsulinemia/resistência insulínica12,13,15,26,28,35,36,38,42. 

Outro fator de risco associado é a HAS, que leva a uma disfunção do sistema 

nervoso simpático, aumentando a frequência cardíaca basal e variabilidade da PA. A 

própria apnéia do sono, frequente nos obesos, também pode contribuir para o aumento 

do tônus simpático. Portanto, indivíduos com SM possuem risco cardiovascular 

aumentado, com maior mortalidade. Afirmativa corroborada pelo estudo de Botnia, o 

qual demonstrou que pacientes com SM foram 3 vezes mais propensos a DCV do que 

aqueles que não a possuiam11,14,16,20,27,29,34,41,44. 

A elevada prevalência da SM e o crescente aumento da população idosa são 

aspectos preocupantes. As consequências deste quadro já se fazem sentir nos sistemas 

de saúde de todo o mundo, que hoje discutem como financiar as demandas crescentes 

impostas pelas doenças crônicas e suas complicações. 

Do ponto de vista fisiopatológico, a obesidade se relaciona de forma 

inequívoca com o diabetes, com a resistência à insulina, com a dislipidemia e com a 

hipertensão arterial, resultando, como desfecho final desse ciclo patológico, em 

aterosclerose. Entretanto, isso nos levou a  um problema de saúde pública, que a cada 

dia se torna mais alarmante. Sabe-se que no indivíduo obeso: desenvolve-se resistência 

à insulina, bloqueando os receptores desse hormônio nos tecidos; produz-se elevação 

do colesterol total e do LDL-C, pelo aumento da produção de ácidos graxos; por meio 

da resistência à insulina, ocorre o aumento gradativo deste hormônio, resultando em 

ativação crônica do sistema simpático e HAS. Os hábitos alimentares e o exercício 
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físico são grandes armas no combate à atersoclerose.  Terapia nutricional, perda de 

peso e atividade física devem ser recomendadas a todos os pacientes6,9,12,13,14,17,21,23,24,33.  

Na época das cavernas, o homem tinha a preocupação constante de como obter 

seu alimento. Isso o instigava a buscar sempre novas formas de conseguí-lo e 

armazená-lo, fazendo com que se exercitasse e tivesse uma ingestão apenas do 

necessário. Recentemente, a humanidade começou um processo de mudança nos 

hábitos de vida como: forma motorizada de se locomover de casa para o trabalho e 

vice-versa, induzindo a adoção de hábitos sedentários de vida; uso abusivo de fast food 

e de alimentos processados; introdução do açúcar e hidratos de carbono na dieta; 

excessivo estresse da vida urbana e o uso do álcool etílico de forma abusiva, 

combinaram-se para produzir indivíduos com excesso de peso e agregação de riscos, 

cujo metabolismo propicia o aparecimento das chamadas doenças da vida moderna. 

Tudo isso provocado pelo rápido processo de urbanização. Com o passar dos séculos, 

tivemos várias mudanças em nosso estilo de vida, o que tornou o homem mais 

sedentário e propenso a consumir alimentos ricos em gorduras e carboidratos, por sua 

facilidade no preparo, rapidez e sabor. 

Analisando-se a epidemiologia das doenças cardiovasculares, observamos 

comportamento parecido, neste início de século, com as grandes endemias dos séculos 

passados. Isto fica claro observando os dados da Organização Mundial da Saúde, 

(OMS) nas últimas décadas nos quais, das 50 milhões de mortes, as DCV foram 

responsáveis por 30% destas, ou seja, 17 milhões de pessoas. A doença CV deverá 

aumentar a incapacidade ajustada para anos de vida (DALYs) de 85 milhões de 

pacientes para 150 milhões no mundo todo até 2020, levando a uma notável queda da 

produtividade global. A OMS estima que 3⁄4 da mortalidade cardiovascular podem ser 

diminuídos com adequadas mudanças no estilo de vida, e esse é o grande desafio das 

diversas diretrizes existentes em prevenção CV8,9,16,18,26,27,35. 

Infere-se, com todo o exposto acima, que a principal forma de prevenir 

eventos cardiovasculares é atuar nos fatores que os causam, ou que os agravam, como 

dislipidemia, hipertensão arterial, sedentarismo e síndorme matabólica. A 

conscientização da população por hábitos saudáveis deve iniciar  na infância. O escopo 

do tratamento é basicamente a mudança no estilo de vida, onde os esforços devem ser 
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direcionados à promoção de uma alimentação saudável e ao combate ao sedentarismo. 
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                                                            Abstract 

 
Introduction and objectives: The lipid profile is an important predictor of the risk of 

coronary heart disease. Higher rates of total cholesterol and cholesterol of low-density 

lipoprotein increase the chances of developing this disease. However, it is known that 

women due to hormonal factors would have fewer cardiovascular events. The main 

objective of this article is to assess the association among different parameters of the 

lipid profile between the different sexes in the population of a city in Brazil. Methods: 

This is a descriptive, longitudinal and retrospective study based on secondary data 

collected in the period from 2003 to 2013 in a medical laboratory in Aracaju, Brazil. 

The lipid profile was determined using the following markers: total cholesterol; high-

density lipoprotein cholesterol; low-density lipoprotein cholesterol and triglycerides. 

Statistical analysis was performed using measures of central tendency and variance. 

The inferential analysis was performed by Student's t test and the p-value was 0.05. 

Results: The sample consists of 63,396 people, 24,425 male and 38,971 female, with 

mean age of 42.02±17.38 years. The mean value of TC, HDL-c, LDL-c and TG was 

respectively, 193.39±43.62 mg/dl, 48.80±11.24 mg/dl, 118.35±36.75mg/dl and 

131.28±82.21mg/dl. Between the genres, it was observed statistical significant 

differences between CT, HDL-c, LDL-c and TG. Conclusion: We concluded that 

women have higher rates of TC and LDL-c; while men have lower rates of HDL-C and 

higher of TG, which predisposes males to the development of metabolic syndrome.  

Key-words: Dyslipidemia; Epidemiology; Lipid profile; Metabolic syndrome; Genres.  



 

Resúmen 

Introduccion: El perfil de lípidos es un factor de predicción importante del riesgo de 

enfermedad cardíaca coronaria. Las tasas más altas de triglicéridos, colesterol total y 

el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad aumentan las probabilidades de 

desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, se sabe que las mujeres debido a factores 

hormonales tendrían menos eventos cardiovasculares ateroscleróticas. El objetivo de 

este artículo es evaluar la asociación entre el valor de los distintos parámetros del 

perfil lipídico entre los diferentes sexos en la población de una ciudad en Brasil. 

Métodos: Se trata de un estudio descriptivo, longitudinal, ecológico y retrospectivo 

basado en datos secundarios recogidos en el período de 2003 a 2013, en un laboratorio 

médico en Aracaju, Brasil. El perfil de lípidos se determinó usando los siguientes 

marcadores: colesterol total (TC); colesterol de las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL-C); colesterol lipoproteína de baja densidad (LDL-C) y triglicéridos (TG). Se 

realizó un análisis estadístico mediante medidas de tendencia central y la varianza. El 

análisis inferencial se realizó mediante la prueba de la T de Student y el valor de p fue 

de 0,05. Resultados: La muestra se compone de 63.396 personas, 24.425 hombres y 

38.971 mujeres, con edad media de 42,02 ± 17,38 años. El valor medio de CT, HDL-

c, c-LDL y TG fue, respectivamente, 193,39 ± 43,62 mg / dl, 48,80 ± 11,24 mg / dl, 

118,35 ± 36.75mg / dl y 131,28 ± 82.21mg / dl. Entre los géneros, se observó 

diferencias estadísticamente significativas entre CT, HDL-c, c-LDL y TG. 

Conclusión: Hemos llegado a la conclusión de que las mujeres tienen mayores tasas 

de TC y LDL-c; mientras que los hombres tienen tasas más bajas de HDL-C y 

superior de TG, que predispone a los hombres para el desarrollo del síndrome 

metabólico.  

Palabras-clave: Dislipidemia; Epidemiología; Perfil lipídico; El síndrome 

metabólico; Géneros  
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Resumo 

Introdução: O perfil lipídico é um importante preditor do risco de doença cardíaca 

coronária. Taxas elevadas de triglicerídeos, colesterol total e colesterol de lipoproteína 

de baixa densidade aumentam as chances de desenvolvimento esta doença. No 

entanto, sabe-se que as mulheres, devido a fatores hormonais, teriam menos eventos 

cardiovasculares ateroscleróticos. O objetivo deste artigo é avaliar a associação entre o 

valor dos diferentes parâmetros do perfil lipídico entre os diferentes sexos na 

população de uma cidade no Brasil. Métodos: Este é um estudo descritivo, 

longitudinal, ecológico e retrospectivo baseado em dados secundários coletados no 

período de 2003 a 2013, em um laboratório médico na cidade de Aracaju, Brasil. O 

perfil lipídico foi determinado utilizando-se os seguintes marcadores: colesterol total 

(CT); colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL-C); colesterol de lipoproteína 

de baixa densidade (LDL-C) e triglicerídeos (TG). A análise estatística foi realizada 

por meio de medidas de tendência central e variância. A análise inferencial foi 

realizada pelo teste t de Student e o valor de p foi de 0,05. Resultados: A amostra é 

composta por 63.396 pessoas, sendo 24.425 do sexo masculino e 38.971 do sexo 

feminino, com idade média de 42,02 ± 17,38 anos. O valor médio de CT, HDL-c, 

LDL-c e TG foi de, respectivamente, 193,39 ± 43,62 mg / dl, 48,80 ± 11,24 mg / dl, 

118,35 ± 36.75mg / dl e 131,28 ± 82.21mg / dl. Entre os gêneros, observaram-se 

diferenças estatisticamente significativas entre CT, HDL-c, LDL-c e TG. Conclusão: 

Conclui-se que as mulheres têm taxas mais elevadas de CT e LDL-c; enquanto os 

homens têm taxas mais baixas de HDL-C e maiores de TG, o que os predispõe ao 

desenvolvimento da síndrome metabólica.  

Palavras-chave: Dislipidemia; epidemiologia; perfil lipídico; síndrome metabólica; 

gêneros.  
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Introduction  

Changes in lifestyle such as alterations in eating habits and the adoption of a 

sedentary lifestyle, have contributed substantially to the epidemic growing of chronic 

diseases such as obesity, diabetes mellitus and hypertension, conditions that frequently 

occurs with lipid abnormalities, hypercoagulability and increased risk of 

cardiovascular disease (CVD).1,2 

A major cause of morbidity and mortality in adults are the atherosclerotic 

diseases in both developed and developing countries, and dyslipidemia is a primary 

factor in their emergence.3,4,5 The onset of the disease can now be detected in 

childhood, which is considered the most important period in the prevention of these 

risk factors.6,7,8 Keeping this in mind, it becomes necessary to analyze the 

epidemiological profile for effective prevention and treatment of this disease.  

The Brazilian Society of Cardiology (2013), through the V Brazilian 

Guidelines on Dyslipidemia and Prevention of Atherosclerosis, establishes and 

recommends monitoring of the lipid profile as a mean of control and prevention of 

atherosclerosis, using the following parameters: triglycerides (TG), total cholesterol 

(TC), LDL-cholesterol (LDL-C) and HDL-cholesterol (HDL-C).9 Currently, LDL-C 

above 100 mg/dl appear to be related to increased risk of developing cardiovascular 

events as well as high levels of triglycerides (above 500 mg/dl) generally predict 

diseases like acute pancreatitis.6 

Data from the Brazilian Ministry of Health in 2009 show that in Aracaju, the 

capital of the state of Sergipe, the overall prevalence of dyslipidemia in the population 

is 20.9%, being 18% in men (one of the largest in the country, losing only to Belém, 

the state capital of Pará) and 23.3% in women. Currently, it is believed that in Aracaju 

the rates are close to those described previously.10  

An analysis by the Brazilian Ministry of Health, in 2010, through a study 

conducted in nine Brazilian capitals, involving 8,045 subjects (mean age 34.7 ± 9.6 

years), showed that serum totalcholesterol level was 183 ± 39.8 mg/dl, of which 

32.4% of subjects presented levels greater than 200 mg/dl.This amount may represent, 

in the age group above 50 years, about 19 million Brazilians.Because of this high 

prevalence of dyslipidemia, it became necessary to stratify patients into different risk 

groups and develop health policies able to co-opt them for treatment.6 

Given the impact of lipid disorders for the health of the general population 

and in view of the high public spending on treating the consequences of 
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dyslipidemiasuch as cardiovascular disease, we intend to trace the lipid profile of the 

population in the state of Sergipe, Brazil. It isthe second study, in this perspective, 

held in the northeastern region of our country.  

Methods  

This is a descriptive, longitudinal, ecological and retrospective study, based 

on analysis derived from a secondary database of lipid profiles from a Laboratory of 

Clinical Analysis of Aracaju, Sergipe, Brazil. Data related to gender and age of the 

patient, as well as serum levels (in mg/dl) of TC, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, TG and 

total lipids (TL) were collected. The measurement of LDL-C was calculated indirectly 

through the Friedewald equation 11 (LDL-C = TC - HDL-C - TG / 5), where TG/5 is 

cholesterol bound to LDL or VLDL-cholesterol (VLDL-C). The sample was grouped 

by year, by gender and age in order to enable comparison and statistical analysis of the 

different variables in this study. According to the V Brazilian dyslipidemia guidelines 

(SBC 2013), each lipid parameter can be grouped into different categories, namely: 

good, desirable, borderline, high, very high and low (TABLES 1 AND 2).9  

In this study, we included the lipid profiles held in the city of Aracaju / SE, 

from January 2003 to January 2013, in which contained the sex and age of patients. 

The tests with incomplete data were excluded.  

Data were collected from the files of the laboratory on day and time 

previously scheduled with the technical managers of the institution, with the 

permission of the coordinator of the Laboratory. The files, available in electronic 

format, stored on an external HD or USB Pen Drive were transported to laboratory of 

the Group of Molecular Anatomy, located in the Department of Morphology of the 

Federal University of Sergipe.  

The collected data were tabulated in an electronic spreadsheet, making use of 

Microsoft Excel ® (Microsoft Corporation, Redmond, USA, 2007). The inferential 

analysis was performed by Student's t test (two variables) and ANOVA (with three or 

more variables), and results were expressed as mean and standard deviation (SD). It 

was also analyzed partial correlation between time and variables through the 

Pearson´s test For statistical analyzes we used the GraphPad Prism 5.0 ® (GraphPad 

Software Inc., USA) software and the significance level (p-value) in this study was 

0.05. 
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Results  

The sample consisted of 63,396 people, including 24,425 men and 38,971 

women with a mean age of 42.02 ± 17.38 years (43.03 ± 17.43 years for women and 

40.42 ± 17.18 years for men, p <0.0001). The average value of TC, HDL-C, LDL-C, 

VLDL-C, TG and TL were respectively 193.39 ± 43.62 mg/dl; 48.80 ± 11.24 mg/dl; 

118.35 ± 36.75mg/dl; 26.16 ± 16.46mg/dl; 131.28 ± 82.21mg/dl and 565.27 ± 115.88 

mg/dl. Between genders, differences were observed for CT (196.59 ± 43.67mg/dl for 

women and 188.29 ± 43.06 mg/dl for men, p <0.0001), HDL-C (51.21 ± 11.30 mg/dl 

for women and 44.96 ± 9.99 mg/dl for men, p <0.0001), LDL-C (121 ± 37.02 mg/dl 

for women and 114.11 ± 35.90 mg/dl for men, p <0.0001), VLDL-C (24.39 ± 14.24 

mg/dl for women and 29.23 ± 19.10 mg/dl for men, p <0.0001), TG (121.98 ± 71.18 

mg/dl for women and 146.12 ± 95.38 mg/dl for men, p <0.0001) and TL (559.05 ± 

105.01mg/dl for women and 575.21 ± 130.75mg/dl for men, p <0.0001). (FIGURE 

1).  

 

 

 
FIGURE 1- Distribution of the different parameters of the complete lipid profile. We 

observed statistically significant differences (p <0.0001) in all parameters studied. Legends: TC-Total 
cholesterol; HDL-C: High density lipoprotein cholesterol; LDL-C: Low density lipoprotein cholesterol; 
VLDL: Very Low density lipoprotein cholesterol; TG: Triglycerides; TL: Total lipids. 

 
In relation to different age groups, we observe the following composition: 

7932 persons below 20 years; 21,570 individuals between 21 and 40 years; 24,195 

people between 41 and 60 years; 8,944 individuals between 61 and 80 and finally 755 

people over 80 years.Comparing the different parameters of lipid profile between the 
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different age groups, we observe statistically significant differences (p <0.0001) in all 

parameters studied (FIGURE 2).We also observed weak positive correlations 

between age and TC values (r = 0.247, p <0.001), LDL-C (r = 0.206, p <0.001), TG (r 

= 0.159, p <0.001) and TL (r = 0.203 p <0.001) in the adult population (20-59 years) 

and very small negative correlations between age and the different parameters of lipid 

profile in the elderly, namely TC (r = -0.075, p <0.001), LDL-C (r = - 0.069, p 

<0.001), TG (r = -0.038, p = 0.0015) and TL (r = -0.063, p <0.001).  

 

 
FIGURE 2- Distribution of the different parameters of the complete lipid profile between the 

different age groups. We observed statistically significant differences (p <0.0001) in all parameters 
studied. Legends: TC-Total cholesterol; HDL-C: High density lipoprotein cholesterol; LDL-C: Low 
density lipoprotein cholesterol; VLDL: Very Low density lipoprotein cholesterol; TG: Triglycerides; 
TL: Total lipids.  

 
Setting up a time series within the adult age and older, we observed the 

existence of very small negative correlations between time and all study variables, as 

follows: CT (r = -0.04392, p <0.0001), LDL-C (r = -0.02503, p <0.0001), HDL-C (r = 

-0.009977 p = 0.018), TC (r = -0.04984, p <0.0001) and LT (r = -0.06164, p <0.0001). 

It was evident high fluctuation in the average values of these variables over the last 10 

years (FIGURE 3). The same goes for the distribution of lipid parameters between the 

different sexes. The same goes for the distribution of lipid parameters between the 

different sexes. (FIGURES 4 AND 5). 
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FIGURE 3- Time series showing the average dosage of the different lipid parameters in a range of 10 
years. The data suggest that during the period, the fluctuation of the mean values of serum lipids appear 
to have been little influenced by time, although there is a slight tendency to decline. Legends: TC-Total 
cholesterol; HDL-C: High density lipoprotein cholesterol; LDL-C: Low density lipoprotein cholesterol; 
VLDL: Very Low density lipoprotein cholesterol; TG: Triglycerides; TL: Total lipids.  
 

 
FIGURE 4- Time series showing the average dosage of the different lipid parameters in a 

range of 10 years from males. Legends: TC-Total cholesterol; HDL-C: High density lipoprotein 
cholesterol; LDL-C: Low density lipoprotein cholesterol; VLDL: Very Low density lipoprotein 
cholesterol; TG: Triglycerides; TL: Total lipids. 
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FIGURE 5- Time series showing the average dosage of the different lipid parameters in a 
range of 10 years from females. Legends: TC-Total cholesterol; HDL-C: High density lipoprotein 
cholesterol; LDL-C: Low density lipoprotein cholesterol; VLDL: Very Low density lipoprotein 
cholesterol; TG: Triglycerides; TL: Total lipids.  

 

 
Regarding the amount of children and adolescents, two groups were formed: 

group 1 comprised patients 2-12 years (N = 3282) and group 2, 13-20 years (N = 

4650). The Wilcoxon test showed that there were differences among group means in 

relation to serum levels of LDL-C, VLDL-C, total cholesterol (TC) and triglycerides 

(TG), with group 1 always presenting lower values comparing to group 2 (TABLE 3). 

In comparison of results with reference values proposed by the V Brazilian 

Guidelines, it was observed that the mean lipid fractions were within the desirable 

range, with the exception of total cholesterol, which showed a significant discrepancy 

(alpha = 0:05, p <0.0001), reaching the average exceeds 10 mg/dl the optimal value. 
 

Discussion  

There are few studies in the literature comparing the lipid profile between 

different age groups.8,12,13 Some studies have shown direct correlation between 

increased incidence of cardiovascular disease and total cholesterol levels above 200 

mg/dl. 9,14,15 In our study, we observed increased levels of this lipid, reaching a peak in 

the middle age group (41-60 years) and suffering a slight fall in the age group of the 

elderly. Recent studies show that cholesterol levels of children in a given geographic 

region would be directly related to the prevalence of coronary artery disease during 

adulthood in the same region. 12,16-18 Because of this, since 2006, the Brazilian Society 

of Cardiology started recommending cutoff for total cholesterol in children and 
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adolescents in 150mg /dl and routine supervision from 170 mg cholesterol/dl of blood 

for prevention cardiovascular diseases. 13 

Studies also show that HDL-C have a protective role in the development of 

atherogenesis;19,20 and the increase of its levels would be directly associated with 

reduced cardiovascular risk.21,22 In this present study, the behavior was regularly 

among the different age groups, but was observed between the sexes, significantly 

higher levels in females, which may explain the lower prevalence of vascular events 

(CVD and /or stroke) in all ranges age in females compared to males. It is also 

observed that the presence of high levels of triglycerides associated with low HDL-C, 

predisposes to the development of acute myocardial infarction during life, in spite of 

individuals with high levels of  triglycerides do not have higher levels of coronary 

events in relation to population in common.23,24,25 

In the present study, it was observed analogously to total cholesterol, 

triglycerides higher rates in middle-aged population in comparison to the extreme age 

(young and elderly); and higher rates in male compared to the female population. 

These observations, together with the epidemiological characteristics related to HDL-

C, mentioned in the previous paragraph, infer a higher prevalence of metabolic 

syndrome in male middle-aged population, according to the NCEP-ATP III, 

predisposing them to greater prevalence of cardiovascular events (especially 

myocardial infarction or ischemic stroke).26,27,28,29 Now, It is known that the analysis 

of nonfasting triglycerides could provide important information of remnant 

lipoproteins associated with increased risk of coronary heart disease.9,27 

Despite being taken for a long time as a villain, nowadays it is known that 

LDL-C is not a major risk marker for coronary events currently fitting that role to 

non-HDL cholesterol (which includes the fractions of very low molecular weight - 

VLDL), especially in cases of hypertriglyceridemia associated with diabetes, 

metabolic syndrome or renal chronic disease. 9,30,31 However, the most recent 

consensus is still maintained LDL cholesterol as the primary target for therapy, 

especially in those patients with triglyceride levels below 200 mg/dl, because at these 

levels, the ratio between LDL cholesterol and HDL-C is no next. 3,23 These findings 

were in agreement with our study, which was detected higher rates of LDL-C in 

females compared to males.  
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Regarding the historical evolution of the different lipid parameters through 

10 years, there has been a slight reduction in all the parameters. This indicates that 

those factors associated with the onset of dyslipidemia, such as a diet rich in fatty 

foods and little physical exercises are still present in our population. 10,31 Therefore, 

public policies are needed to change health habits, reducing the probability of 

occurrence of cardiovascular diseases.32,33 

Conclusion  

We hope that this research contributes to the knowledge of the prevalence of 

lipid abnormalities in our state and can be used to prevention and control of 

dyslipidemia in Sergipe and, by extension, in Brazil.33,34 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO AOS 
DADOS DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA DMO/CCBS/UFS 

 
 

OFÍCIO    /2013                                                          São Cristóvão/SE,    /   /2013 
 
 

AO [NOME DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS], 
 
Venho, por meio deste, solicitar o acesso ao banco de dados do Laboratório de 
Análises Clínicas, referente aos lipidogramas realizados pela instituição, para 
desenvolver projeto de pesquisa intitulado REDE DE BANCO DE DADOS DE 
LIPIDOGRAMAS DA POPULAÇÃO ADULTA DO ESTADO DE SERGIPE, 
BRASIL,no Laboratório de Anatomia Molecular, coordenado por mim. 

 
Em anexo, segue o projeto de pesquisa, constando os fundamentos e objetivos do 
trabalho, a metodologia que será empregada e os membros do grupo de pesquisa que 
participarão do projeto. 
 

 
Atenciosamente,  
 
 

_________________________________                                     
  Profª. Drª. Tânia Maria de Andrade Rodrigues 

 
 
 
 

Ilmo. Coordenador do [NOME DO LABORATÓRIO] 
[NOME DO COORDENADOR DOLABORATÓRIO] 
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APÊNDICE B – MODELO DE TABELA PARA TABULAÇÃO E ANÁLISE 
DOS DADOS COLETADOS 

	   	  

Local de Coleta: Ano: 

Iniciais 
do 

Paciente 
Data Sexo Idade CT HDL LDL VLDL TG LT 
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ANEXO A – RECIBO DE SUBMISSÃO ARTIGO 1 

De: rbm@moreirajr.com.br 

> Para: tissacarvalho@yahoo.com.br 

>Data: 12 jan 2015, 20:52 

>Assunto: submissão de artigo para publicação 

> 

>Prezada Dra. Ticiana Carvalho, 

> 

>Em resposta à sua solicitação de publicação do artigo com título Perfil 
>Epidemiológico das Dislipidemias em Adultos, comunicamos que o mesmo 
>foi submetido com sucesso. O número de protocolo para consulta é TY-
>32500. 

>Para acompanhar o andamento da solicitação, acesse nosso site: 
>www.moreirajr.com.br e entre com login e senha que serão enviados 
>posteriormente para seu e-mail após confirmação do seu cadastro. 

>  

>Desde já agradecemos seu interesse por nossa revista.  

> 

>Atenciosamente, 

> 

> 

>Sônia Maria Lisboa 

>Departamento de Avaliação de Artigos Científicos 

>Moreira Jr Editora 

>Rua Henrique Martins 493 04504-000 - São Paulo - SP Telefone: (11) 
>3884-9911 

>------------------------------------------------------------------------------- 

> 

> 

> 
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ANEXO B – Recibo de submissão do Artigo 2 

 

From: rec@revespcardiol.org 

> To: sydneyleao@hotmail.com 

> Date: Mon, 19 Jan 2015 15:05:06 +0000 

> Subject: REC-D-15-00029 Reference number / Número de referencia 

> TITLE: A decade of lipid profiles: A gender focus. Una década de los perfiles de 
lípidos: Un enfoque de género. 

> Dear Dr. Leão:, 

> Your submission "A decade of lipid profiles: A gender focus. Una década de los 
perfiles de lípidos: Un enfoque de género." has been assigned manuscript number 
REC-D-15-00029.  

> To track the status of your paper, please take the following steps: 

> 1. Go to this URL: http://ees.elsevier.com/rec/ 

> 2. Enter your login details: 

> Your username is: sydneyleao@hotmail.com. If you need to retrieve your 
password details, please go to: http://ees.elsevier.com/REC/automail_query.asp.  

> 3. Click [Author Login] 

> This takes you to the Author Main Menu. 

> 4. Click [Submissions Being Processed] 

> Thank you for your interest in our journal. 

> Yours sincerely, 

> Eva Mª. Cardenal 

> Coordinadora de Gestión de Manuscritos 

> ----------------------------------------------------------- 

> TÍTULO: A decade of lipid profiles: A gender focus. Una década de los perfiles de 
lípidos: Un enfoque de género. 

> Estimado/a Dr. Leão: 

> Le informamos que el envío de su artículo de título "A decade of lipid profiles: A 
gender focus. Una década de los perfiles de lípidos: Un enfoque de género." ha sido 
dado entrada en el sistema de gestión electrónica de manuscritos con el número 
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REC-D-15-00029. 

> Para consultar el estado de su artículo debe seguir los siguientes pasos: 

> 1. Acceda a la página http://ees.elsevier.com/rec/. 

> 2. Introduzca sus datos de registro: 

> Su usuario es: sydneyleao@hotmail.com. Si no sabe o no recuerda su password, 
entre en: 

>http://ees.elsevier.com/REC/automail_query.asp. 

> 3. Acceda como autor al sistema (esto le llevará al menú principal). 

> 4. Acceda al link "Submissions Being Processed" 

> Muchas gracias por el interés mostrado hacia nuestra Revista. 

> Reciba un cordial saludo, 

> Eva Mª. Cardenal 

> Coordinadora de Gestión de Manuscritos 
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ANEXO C – AUTORIZAÇÃO DO LABORATÓRIO PARA COLETA DE DADOS. 
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