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RESUMO
O objetivo deste projeto é analisar os resultados dos exames de perfil lipídico e glicemia em pacientes com 8 horas
(tempo  proposto  no  projeto)  e  12  horas  de  jejum  (tempo  utilizado  atualmente  nos  laboratórios),  comparando  os
resultados, a fim de obter ou não interferência nos perfis analisados. A coleta de sangue será realizada em duplicata, no
laboratório de análises clínicas da Unicesumar, com uma amostra de vinte pacientes/voluntários, adultos, de ambos os
sexos,  com exclusão  apenas  aos  diabéticos,  hipertensos  e  cardiopatas.  A  primeira  coleta  realizar-se-á  quando  o
paciente estiver com 8 horas de jejum, posteriormente, este aguardará mais 4 horas em jejum para que uma segunda
coleta seja realizada, completando às 12 horas de jejum do paciente. O desfecho aguardado deste trabalho é positivo
para a diminuição do tempo de continência, de 12 para 8 horas,  acredita-se que os resultados serão benéficos ao
laboratório e principalmente ao paciente, que não terão mais a imposição de se privarem por tanto tempo da alimentação
pré-exame.

PALAVRAS-CHAVE: Contenção; Glicemia; Perfil Lipídico.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente  doenças cardiovasculares  atingem altos  níveis  de  letalidade e  morbidade  em
adultos no mundo todo (ROVER et al., 2010). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS,
2016),  aproximadamente  17,5  milhões  de  indivíduos  vão  a  óbito,  vítimas  de  doenças
cardiovasculares, principalmente por acidente vascular encefálico e ataques cardíacos (OMS, 2016).
Os principais fatores de risco que contribuem para a evolução de doenças cardiovasculares são o
tabagismo, o elevado consumo de álcool, uma alimentação não benéfica à saúde e o sedentarismo
(OMS, 2016). Paralelamente observam-se altos níveis de triglicerídeos (TG), colesterol total (CT) e
de seus fragmentos lipoproteicos, VLDL, LDL e HDL (lipoproteínas de densidade muito baixa, baixa
e alta, consequentemente), estes, são fatores de risco para evolução de doenças cardiovasculares
(SALVARO et al., 2009). 

O Diabetes  Mellitus (DM) é uma síndrome que causa a carência total  (não produção) ou
parcial (acometimento da sensibilidade dos tecidos) de insulina, prejudicando o metabolismo dos
carboidratos, gorduras e proteínas (LUCENA, 2007). Para Kumar et al. (2013), consideram o DM a
principal doença que acomete o pâncreas endócrino. Para eles, a hiperglicemia é considerada uma
particularidade em todos os tipos de DM, porém, suas causas variam de maneira abundante. A
doença pode ser classificada em dois tipos, tipo 1, encontrado em aproximadamente 10% de todos
os diabéticos, caracterizado pela não secreção de insulina pelo dano irreversível  em células do
pâncreas (beta), decorrente provavelmente do ataque autoimune, e tipo 2, predominante em 80 a
90% dos enfermos da patologia, causado por uma associação entre a resistência celular à atividade
da insulina e a resposta insuficiente de excreção da insulina pelas células pancreáticas (KUMAR et
al., 2013). 

Para que as doenças cardiovasculares e o DM, contextualizados anteriormente, possam ser
previamente diagnosticados e acompanhados, existe a necessidade da realização dos exames de
perfil  lipídico ou colesterol (doenças cardiovasculares) e perfil  glicêmico (DM). O exame de perfil
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lipídico consiste na exibição dos níveis plasmáticos dos lipídios, que se dão por meio da dosagem de
triglicerídeos  (TG),  colesterol  total  (CT)  e  suas  porções,  VLDL,  LDL e  HDL (CANÇADO,  1985;
MURRAY, 2002).  O diagnóstico precoce aparenta ser a melhor forma de estabelecer táticas de
prevenção, para que se possa então, reduzir a morbimortalidade cardiovascular (SALVARO et al.,
2009). Atualmente, os testes utilizados para análise do perfil glicêmico são glicemia em jejum (GJ) –
teste de escolha e o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) (CAVAGNOLLI et al., 2010). Para o
controle glicêmico, a glicemia em jejum é a mais aplicada, pois esta reflete os menores valores
diários,  porém, sofre menor oscilação, sendo com isso, considerada como um método de baixa
sensibilidade para a glicose plasmática diurna (GROSS, FERREIRA & OLIVEIRA, 2003).

Usualmente,  os  laboratórios  de  análises  clínicas,  para  a  realização  dos  exames  citados,
essencialmente o teste de perfil lipídico, exigem jejum de aproximadamente doze horas (12 horas).
Porém,  atualmente  (2016-2017),  estudos  relatam  que,  não  existe  a  necessidade  de  jejum  tão
prolongado para a realização dos exames citados, uma vez que, a maior parte do colesterol/glicose,
é produzida pelo organismo, e não se altera muito por meio da alimentação (CAMPANA, 2017). O
assunto está sendo bastante repercutido na atualidade (em que alguns indicam a necessidade de
jejum de apenas 8 horas; outros acreditam que não exista necessidade de jejum). 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial e a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas informaram por meio de divulgação, não
ser mais imprescindível esse longo tempo em jejum (12h), e, por isso, foi decidido o tema do projeto,
no qual, por meio da realização de exames, será analisada a precisão do jejum de 12h. 

O objetivo  do trabalho é  analisar  os  resultados dos exames de perfil  lipídico/glicemia  de
pacientes com 8 e 12 horas de jejum; Comparar os resultados a fim de obter as distinções entre
ambos (se houver); avaliar, com isso, a necessidade do jejum de 12h; facilitar os procedimentos que
antecedem os exames; e beneficiar os pacientes para que não seja tão esporádico o tempo de jejum
pré-exame.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  projeto  será  realizado  por  meio  da  dupla  coleta  de  sangue  de  no  mínimo  20
pacientes/voluntários, adultos, de ambos os sexos. Essas coletas serão realizadas às 8h de jejum de
cada paciente/voluntário, posteriormente, estes, aguardarão mais 4h em jejum e uma nova coleta
será  realizada  às  12h  de  jejum.  A  população  em estudo  terá  exclusão  apenas  para  pacientes
diabéticos, hipertensos e cardiopatas; os instrumentos utilizados para o projeto serão basicamente
os mesmos vistos em rotinas laboratoriais (agulhas, seringas, algodão, garrote, luvas, curativos pós-
punção,  álcool,  testes  para  perfil  lipídico  e  glicemia).  O local  de  realização  das coletas  será  o
laboratório de análises clínicas da Universidade Unicesumar. Após as coletas de cada paciente, os
testes de cada amostra (8h e 12h) serão dispensados na planilha utilizando o programa Microsoft
Excel 2017. O paciente 1 (PL-perfil lipídico, GLI-glicemia) terá seus resultados obtidos tanto às 8h
como às 12h de jejum. Será, então, possível a comparação entre os valores, para que seja clara ou
não  a  indispensabilidade  do  jejum  de  maior  tempo  (12h).  Posteriormente  os  resultados  serão
analisados pelo método estatístico PERMANOVA. 
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3 RESULTADOS ESPERADOS

O desfecho esperado do trabalho é positivo para a diminuição do tempo de continência, para
pelo menos, 8h de jejum, Acredita-se que os resultados serão benéficos para os laboratórios e
principalmente para os pacientes, que não terão mais a imposição de se privarem por tanto tempo
da alimentação pré-exame.  Estudos recentes indicam que as concentrações de gorduras no sangue
variam muito pouco entre pacientes em jejum e pacientes sem jejum, visto que a maior parte do
colesterol/glicose  é  produzida  pelo  organismo  e  não  sofre  tanta  alteração  com  a  alimentação
(CAMPANA, 2017).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a obtenção posterior dos resultados, será verificada a distinção entre os valores de cada
paciente com 8 e 12 horas de jejum. Espera-se que este tempo seja diminuído para no mínimo 8
horas de jejum,  concluindo com isso,  que não seja  tão  esporádico  aos pacientes  uma simples
realização de exames de rotina, principalmente aos que não possuem condições favoráveis a uma
contenção elevada.
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