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RESUMO 

O projeto tem por objetivo avaliar e comparar os perfis lipídicos de universitários do primeiro e último ano de 
uma instituição do norte do Paraná. Distúrbios nas concentrações de lipídios e lipoproteínas no organismo 
propiciam um quadro clínico de dislipidemias, que provêm de fatores genéticos ou ambientais. A população 
universitária está exposta a situações do próprio meio acadêmico que são considerados de risco para o 
desenvolvimento de várias doenças como a obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão, 
dislipidemias entre outras.  Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (UniCesumar) os dados 
foram obtidos através de questionários fundamentados em medidas antropométricas e hábitos de vida, a 
coleta de amostra por punção venosa foi realizada no laboratório de análises clínicas da UniCesumar para 
avaliação do perfil lipídico de cada estudante. As amostras foram analisadas através do equipamento Urit 
8021-A, no mesmo laboratório da instituição. Os dados obtidos estão sendo digitados em planilha do 
programa Microsoft Excel e analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica 8.0.  Serão 
utilizadas tabelas de frequências com percentual para a análise descritiva das variáveis qualitativas através 
de teste de normalidade Shapiro-Wilk, além do teste t de Student, serão consideradas significativas as 
associações cujo p<0,05. O número total de alunos participantes da pesquisa são 66, sendo 33 alunos do 
primeiro ano e 33 do último. Refeições rápidas, industrializadas e sem equilíbrio nutricional associadas ao 
sedentarismo, consumo de álcool e fumo, podem contribuir para que a população universitária apresente 
um perfil lipídico alterado, principalmente no último ano. 

PALAVRAS-CHAVE: Dislipidemias; fatores de risco; universitários. 

1 INTRODUÇÃO 

Os lipídios referem-se a estruturas químicas com a característica de insolubilidade 
em água, constituídos assim, pela reação entre álcool glicerol e ácidos graxos, resultando 
em um éster de ácido graxo. São considerados de fundamental relevância para o 
metabolismo humano, desempenhando diversas funções como estrutura e componentes 
presentes nas membranas das células, além de estarem presentes na síntese de 
hormônios e da vitamina D, a qual é proveniente do colesterol da epiderme e derme que 
sofre transformações após exposições a radiações solares (SANT’ANA, 2004; CASTRO, 
2011; FREITAS et al., 2013). 

Constitui a classificação dos lipídios, os fosfolipídios, o colesterol, os triglicerídeos 
(TGs) e os ácidos graxos. Os fosfolipídios estão presentes na organização celular, 
compreendendo uma bicamada fosfolipídica. O colesterol está relacionado com a 
formação de hormônios esteroides, dos ácidos biliares, da vitamina D e na regulagem de 
passagem de fluidos na membrana celular. Já os triglicerídeos, que são formados a partir 
de três ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, constituem a reserva energética 
do organismo, porém quando não utilizados são depositados no tecido adiposo na forma 
de gordura. Também como fonte de energia, temos os ácidos graxos, obtidos através da 
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dieta, sendo classificados como saturados, monossaturados ou poli-insaturados, de 
acordo com sua estrutura (FREITAS et al., 2013; FALUDI et al., 2017). 

Devido sua aversão a água, os lipídeos são considerados hidrofóbicos, por isso 
seu transporte no plasma sanguíneo ocorre pelas lipoproteínas que apresentam uma 
membrana externa hidrofílica que envolve um núcleo hidrofóbico. São classificadas 
comumente de acordo com sua densidade e volume, sendo assim, as que apresentam 
altas concentrações de TGs e menos densos são os quilomícrons e as lipoproteínas de 
densidade muito baixa (VLDL). Os quilomícrons e as lipoproteínas VLDL são grandes 
moléculas produzidas respectivamente no intestino e fígado, com elevada porcentagem 
de triglicerídeos e o restante de colesterol, com a presença de pequenas quantidades de 
proteínas. Há também, as que apresentam quantidades elevadas de colesterol e mais 
densas como as lipoproteínas de densidade intermediária (LDL) e as lipoproteínas de alta 
densidade (HDL), ambas com funções de transportar o colesterol, na devida ordem, do 
fígado para as estruturas e das células para o fígado, evitando o acúmulo na corrente 
sanguínea (SALES, PELUZIO e COSTA, 2003; FALUDI et al., 2017). 

Distúrbios nas concentrações de lipídios e lipoproteínas no organismo propiciam 
um quadro clínico de dislipidemias, que provêm de fatores genéticos ou ambientais. O 
tabagismo, sedentarismo e hábitos alimentares como o consumo calórico excessivo, 
estão relacionados a fatores ambientais que reduzem os níveis de HDL e aumentam os 
de colesterol total e de LDL, apresentando como resultado, sinais e sintomas de 
hipercolesterolemia, o qual remete a uma elevação patológica da taxa de colesterol no 
sangue. Essas oscilações das frações estão relacionadas com a ocorrência de doenças 
como hiperlipidemia, hipertensão e a predisposição a diabetes mellitus do tipo dois, na 
qual as células do tecido adiposo a resistência a insulina aumenta a liberação de ácidos 
graxos, além da aterosclerose que em níveis avançados pode apresentar a doença 
aterosclerótica, com a formação de placas de ateroma nas paredes das artérias pelo 
acúmulo de gordura em seu interior, ocorrendo assim, um estreitamento em sua 
morfologia, reduzindo o fluxo sanguíneo para localidades corporais. A constrição do vaso 
pode levar a sintomas como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e 
doença vascular periférica (DVP). Fatores como, sexo, idade, raça e hereditariedade 
também podem estar relacionados ao desenvolvimento da hipercolesterolemia (POZZAN 
et al., 2004; FRANCA e ALVES, 2005; COELHO et al., 2005; FREITAS et al., 2013). 

Uma população que merece destaque são os universitários, pois muitos deles após 
a inserção no meio estudantil assumem novas reponsabilidades como residirem sozinhos 
e os cuidados com a própria alimentação. Muitas vezes há um descuido devido a 
consumos exagerados de fast foods e refeições desequilibradas com teores de gordura 
elevados que são fatores de riscos importantes no desencadeamento de doenças 
cardiovasculares na população mais jovem (BERGMANN, 2011; FREITAS et al. 2013). 

O sedentarismo é outro fator importante que pode estar relacionado com o 
aparecimento de doenças cardiovasculares em universitários devido ao desenvolvimento 
da obesidade, pois muitos universitários trabalham durante o dia e estudam no período da 
noite, o que dificulta a prática de atividade física e favorece o sedentarismo. O 
desenvolvimento da obesidade tem forte influência nas doenças cardiovasculares 
causadas pelo acúmulo de colesterol. A gordura corporal pode ser avaliada a partir de 
métodos como IMC (índice de massa corpórea), RCQ (razão cintura-quadril) e 
circunferência da cintura. A prática de atividade física tem como intuito o melhoramento 
do bem-estar do indivíduo, aumentando seu gasto energético e diminuindo seu consumo, 
como relatado por Ciolac e Guimarães (2004), podendo atuar como fator preventivo no 
desenvolvimento de doenças. 
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De modo geral a população universitária estaria exposta a fatores como estilo de 
vida e situações do próprio meio acadêmico que expõe o estudante a hábitos 
inadequados de vida como, omissão de refeições, lanches rápidos, refeições com teores 
nutricionais desequilibradas, consumo de álcool, tabagismo e sedentarismo, sendo que 
tais fatores são considerados de risco para o desenvolvimento de várias doenças como a 
obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemias e a predisposição a 
diabetes do mellitus do tipo dois. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de corte transversal com estudantes de cursos na área da 
saúde do primeiro ano e do último ano, tanto do período diurno quanto noturno, os 
estudantes foram divididos em números iguais, para a comparação das duas populações 
de acordo com a escolaridade (primeiro e último ano).  

Foram precedidos alguns critérios como idade a partir dos 17 anos, participação de 
ambos os sexos, ser aluno do curso presencial e concordância em participar de 
procedimentos tanto de coletas quanto de questionários de acordo com o Comitê Ético de 
Pesquisa (CEP). Esses alunos receberam convites em salas pelo orientador e pelo 
acadêmico. 

As coletas das amostras de sangue foram realizadas por punção venosa, não 
sendo exigido o jejum para o perfil lipídico como apresentado pela Sociedade Brasileira 
de Cardiologia através de pesquisas recentes (FALUDI et al., 2017). Os procedimentos 
ocorreram no laboratório de Análises Clínicas da Instituição UniCesumar. Após a coleta, 
as amostras foram armazenadas em tubos sem anticoagulante (soro) de 5 ml, onde 
permaneceram sobre a bancada (tempo de 30min) para posterior centrifugação e 
separação do soro. 

As amostras foram analisadas quanto ao perfil lipídico através de Kits comerciais 
da marca Gold Analisa, onde houve as dosagens de exames bioquímicos de 
triglicerídeos, colesterol total e suas frações: LDL e HDL no equipamento Urit 8021-A, no 
mesmo laboratório da Instituição.   

Aplicaram-se também questionários embasados de acordo com o estilo de vida 
adotado e medidas antropométricas, seguindo os padrões estabelecidos pela Pesquisa 
Nacional de Saúde (2013) e Organização Mundial da Saúde.  

Os dados obtidos estão sendo digitada em planilha do programa Microsoft Excel e 
analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica 8.0.  Serão utilizadas 
tabelas de frequências com percentual para a análise descritiva das variáveis qualitativas 
através de teste de normalidade Shapiro-Wilk, além do teste t de Student conforme 
indicação. O nível de significância adotado nos testes será de 5%, ou seja, serão 
consideradas significativas as associações cujo p<0,05. 

3 RESULTADOS PARCIAIS 

Os resultados dos exames estão sendo tabelados de acordo com o ano que o 
discente está cursando a faculdade e de acordo com o sexo dentro de cada grupo. Serão 
realizadas avaliações entre os grupos para verificar se existem diferenças entre os perfis 
lipídicos da população estudada. Os questionários com as informações sobre o estilo de 
vida e dados antropométricos também estão sendo avaliados. O número total de alunos 
participantes da pesquisa são 66, sendo 33 alunos do primeiro ano e 33 do último. 

 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

3.1 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Fatores como estilo de vida e situações do próprio meio acadêmico expõe o 
estudante a hábitos inadequados de vida como, omissão de refeições, lanches rápidos, 
refeições com teores nutricionais desequilibradas, consumo de álcool, tabagismo e 
sedentarismo, tais situações contribuem para o desenvolvimento de alterações no perfil 
lipídico. Desta forma, esperamos encontrar resultados alterados do perfil lipídico dos 
estudantes dos últimos anos quando compararmos com os resultados dos exames dos 
estudantes dos primeiros anos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Se os resultados esperados forem confirmados, esse trabalho servirá de alerta para 
os estudantes, uma vez que, alterações no perfil lipídico são consideradas um importante 
fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças como a obesidade, doenças 
cardiovasculares, hipertensão e a predisposição a diabetes mellitus do tipo dois. 
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