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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa será avaliar a presença de dislipidemias em um grupo de alunos do Centro Universitário
Unicesumar, bem como, a dislipidemia atua como fator na predisposição aos riscos cardiovasculares neste público. Será
realizado um estudo experimental transversal em dois grupos distintos de alunos, que foram classificados de acordo com
o seu IMC, compondo assim um grupo com excesso de peso e um segundo com peso normal. Os dados serão obtidos
através da dosagem bioquímica dos marcadores de dislipidemias (CT, C-HDL, C-LDL, C-VLDL e TG) e de marcadores
cardíacos  (CKMB  e  LDH),  complementando  o  método  de  coleta  será  aplicado  um  questionário  composto  de  12
perguntas, sobre alimentação e estilo de vida. A amostragem será composta de 30 alunos, de ambos os sexos e áreas
do  conhecimento.  Os  resultados  adquiridos  serão  analisados  e  correlacionados  através  de  um método  estatístico
PERMANOVA. Ao final do estudo pretende-se encontrar de fato a presença desta alteração de perfil lipídico e evidenciar
como a mesma se comporta no desencadeamento dos inúmeros riscos cardiovasculares, podendo assim contribuir na
conscientização frente a mudança no estilo de vida da presente população. 

PALAVRAS-CHAVE: Perfil lipídico; discentes; riscos coronarianos.

1 INTRODUÇÃO

A  dislipidemia  é  caracterizada  pela  alteração  metabólica  decorrente  do  aumento  da
concentração de Colesterol-LDL (C-LDL) e redução da concentração de Colesterol-HDL (C-HDL)
e  /ou  elevação  de  triglicerídeos  (TG)  sendo  estes  relacionados  com  possíveis  fenômenos
coronarianos  como  aterosclerose  (MION  JUNIOR  et  al.,  2007).  São  classificadas  em  primária
quando  são  de  ordem  genética,  estas  apresentam  maior  frequência  (BELAY;  BELAMARICH;
RACINE, 2004), sendo divididas de acordo com a característica genética (monogênicas causadas
por alterações em um único gene, e poligênicas causadas por alterações em mais de um gene) e a
fenotípica que levam á variações nos valores de Colesterol Total (CT), C-LDL, TG e C-HDL que se
subdividem  em  grupos  restritos:  Hipercolesterolemia  isolada;  Hipertrigliceridemia  isolada;
Hiperlipidemia  mista;  HDL-C baixo  isolado ou relacionado com elevação de LDL-C /  ou  de TG
(SPOSITO et al.,  2007). As secundárias são causada por múltiplos fatores como: uso diuréticos,
betabloqueadores, corticosteroides, anabolizantes, hipotireoidismo, diabetes mellitus (DM), síndrome
nefrótica, insuficiência renal  crônica, obesidade, alcoolismo e icterícia obstrutiva (SANTOS et al;
2001). 

No Brasil as dislipidemias são relacionadas a diversas doenças entre elas principalmente a
obesidade (RIBAS; SILVA, 2009). Estudos realizados por Sandoval et al. (2014) demonstraram que
1⁄4  da população estudada (universitários) cuja idade variava entre 18 e 24 anos com peso em
excesso apresentavam elevação nos níveis  de  C-LDL acima de 130 mg/  dL  (normalidade com
valores inferiores a 110 mg/dL). 

A prevalência de riscos cardiovasculares no ambiente universitário transformou-se em uma
condição cada vez mais frequente, devido a repentina mudança no estilo de vida destes além de
termos um agravante  muito  comum como o estresse que acaba acometendo esses indivíduos,
observa  outros  diversos  fatores  que  atuam  como  interferentes  nesta  condição:  sedentarismo,
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hereditariedade,  hipercolesterolemia,  obesidade e  etnia  (MOREIRA;  OLIVEIRA;  MARINS,  2008).
Uma vez que, ao iniciar a vida acadêmica os universitários passam por diversas mudanças em sua
vida que acabam influenciando na alimentação, afetando diretamente a sua saúde (ALMEIDA,2013
apud SANTOS,  2014).  Estas mudanças incluem os novos hábitos ganhados com esta fase,  os
universitários passam a buscar alimentos como os  fast foods que economizem tempo e tem uma
maior  praticidade,  o  grande  maleficio  desta  classe  é  que  são  alimentos  ricos  em  colesterol
(FEITOSA et al, 2010; CANSIAN et al, 2012).

As abordagens terapêuticas para as dislipidemias são classificadas em farmacológicas e não
farmacológicas respectivamente. O uso de medicamentos como os hipolipemiantes surgiram como
um  marco  no  desenvolvimento  de  fármacos  para  esta  doença,  além  das  estatinas,  resinas,
ezetimiba, niacina, fibratos, ácidos graxos Ômega 3 e medicamentos como os inibidores da proteína
de  transferência  de  éster  de  colesterol  (CETP),  inibidor  da  microsomal  transfer  protein (MTP),
inibidores do  proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) entre outros (XAVIER et al.,
2013).  O  tratamento  não  medicamentoso  envolve  a  mudança  nos  hábitos  de  vida  associado
diretamente com a prática de um bom estilo alimentar fator  primordial  nesta mudança,  além de
atividade física frequente, suspensão do tabaco, entre outros. Contudo deve se enfatizar que uma
dieta  equilibrada  atinge diretamente  os  níveis  de  colesterol  e  triglicerídeos  contribuindo em um
controle mais eficiente das dislipidemias (REINER et al., 2011). 

Deve se portanto adotar os tipos de tratamento não medicamentoso como medida preventiva
frente a dislipidemia que visam estabelecer a promoção da qualidade vida, partindo inicialmente da
mudança no estilo de vida através de uma terapia nutricional rica em alimentos hipocalóricos sendo
de  preferência  que  sejam  fitoesteróis,  controle  da  pressão  arterial,  além  da  mudança
comportamental (OLIVEIRA, 2016).  

O diagnóstico laboratorial das dislipidemias é baseado nas dosagens bioquímicas de CT, C-
HDL,  TG e C-LDL (sendo este último obtido pela  fórmula).  Deve se ainda manter  os cuidados
associados  com  a  fase  pré-analítica  para  que  se  evite  possíveis  interferentes  decorrentes  por
exemplo: de uso de medicação, método de coleta inadequado, tempo de jejum reduzido, tratamento
da amostra que possam vir a alterar os resultados (SPOSITO et al., 2007). Segundo Ghormade et al.
(2014) para a avaliação de riscos cardiovasculares e presença de uma possivel lesão como a que
ocorre no infarto agudo do miocárdio podem ser dosados marcadores em fluidos biológicos como a
CKMB e a enzima LDH.

Diante de tais resultados obtidos em literaturas pesquisadas, o presente estudo tem como
objetivo avaliar se há a presença de dislipidemias em um grupo de estudantes e correlacionar este
fato com o desenvolvimento de riscos cardiovasculares, com o intuito de contribuir com informações
para a diminuição do aparecimento dessas doenças no meio universitário.

2        MATERIAIS E MÉTODOS
Será realizado um estudo experimental transversal em duas populações distintas de alunos

universitários que se encontram em diferentes áreas do conhecimento e períodos do seu curso,
matriculados na UniCesumar  na cidade de Maringá-  PR.  A amostragem será  composta  por  30
alunos de ambos os sexos, das seguintes áreas do conhecimento:  saúde, agrárias, humanas e
exatas. O primeiro grupo será composto por 15 alunos com excesso de peso (Baseado no Índice de
massa corporal – IMC) e o segundo por 15 alunos de peso normal segundo parâmetros como o IMC.

Ao aceitaram participar do estudo, os mesmos receberão um termo de consentimento livre e
esclarecido para  assinar.  Ao início  da  coleta  de dados,  serão aplicados questionários contendo
algumas  informações  específicas  sobre  idade,  sexo,  peso,  uso  de  medicamentos,  condições
alimentares,  consumo  de  álcool,  fumo,  histórico  familiar  de  alguma  doença
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cardiovascular/dislipidemia  e  frequência  de  atividade  física.  Todas  essas  questões  irão  conter
respostas  de  múltipla  escolha.  Sendo  necessário  ressaltar  que  as  informações  obtidas  com os
mesmos  serão  arquivadas,  não  alteradas  e  não  ocorrerá  divulgação  de  nomes  de  terceiros,
mantendo o respeito aos mesmos. 

As coletas de sangue serão realizadas no  laboratório de análises clinicas da Instituição de
ensino pela manhã, onde os alunos deverão respeitar o tempo de jejum de 12 horas preconizado
pela Sociedade Brasileira de análises clínicas (SBAC), para que a coleta possa ser realizada. Onde
o material será colocado em tubo de soro com gel separador, o mesmo passará por centrifugação a
3.000  rpm  por  10  minutos.  As  dosagens  serão  realizadas  em  um  analisador  bioquímico
semiautomático Bioplus devidamente instalado nas dependências do laboratório de análises clínicas;
serão utilizados kits para dosagem de LDH, CKMB, C-HDL, triglicérides, C-VLDL e colesterol total.

 Ao decorrer da pesquisa pretende-se realizar 2 coletas de sangue para a análise, onde o
protocolo para todas será o mesmo que foi relatado acima. Deverá ter e ser respeitados os critérios
de inclusão e exclusão respectivamente, sendo o primeiro: idade igual ou superior a 18 anos, deverá
estar matriculado em alguns dos cursos das áreas de formação especificadas (saúde,  agrárias,
humanas e exatas) participar de todas as coletas; exclusão: não respeitar o jejum de 12 horas,
apresentar alguma variante que atue como interferente na coleta de dados. 

Para  que  se  possa  identificar  os  indivíduos  com  possível  doença  instalada  ou  uma
predisposição a mesma,  será utilizada como referência os valores fornecidos nas bulas que se
encontram nos kits. Caso algum perfil lipídico dos determinados pacientes apresente alteração, será
utilizado a classificação de Fredrickson, para que seja enquadrado no perfil correto. Ao término de
cada coleta e análise os dados serão analisados e avaliados, obtendo-se então valores a serem
comparados  com  aqueles  de  referência.  Ao  final  das  duas  coletas  que  serão  realizadas,  os
resultados  da  análise  bioquímica  serão  analisados  juntamente  com  aqueles  apanhados  nos
questionários e dados antropométricos para que sejam comparados entre as áreas diferentes áreas
de formação e o período em que o estudante se encontrava em determinado curso, em seguida os
mesmos serão dispostos em análise estatística pelo método de PERMANOVA.

3         RESULTADOS ESPERADOS
Ao final da pesquisa espera-se que os universitários que pertencerem ao grupo de risco, se

conscientizem a mudar seus hábitos de vida, para prevenção de futuros problemas relacionados ao
excesso de lipídios no organismo.
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