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Introdução/Objetivos: Diversos estudos mostram que a dieta está presente na etiologia de diversas patologias tais 
como a obesidade e a síndrome metabólica. Há fortes evidências também de que ela pode atuar como agravante de 
outras doenças, um exemplo importante é a Hipertensão arterial sistêmica. Um questionamento importante é saber 
quais nutrientes são mais prevalentes na dieta de indivíduos que pertencem a um determinado grupo de patologias e 
a graus de risco cardiovascular e seus efeitos. Este estudo visa avaliar qual é a composição química predominante da 
dieta de indivíduos pertencentes aos grupos de sobrepeso/obesidade, hipertensão arterial sistêmica e síndrome 
metabólica e avaliar o efeito dos principais componentes desta sobre biomarcadores de aterosclerose. . 
Métodos: De um subgrupo de pacientes não selecionados para o projeto temático por serem portadores de 
patologias dividiremos em 3 grupos de 50 indivíduos cada: obesos e com sobrepeso, hipertensos e portadores de 
síndrome metabólica. Cinquenta indivíduos assintomáticos e sem quaisquer patologias serão os controles do estudo. 
Os questionários de freqüência alimentar, adaptados de Furlan-Viebig e Pastor-Valero (2004) serão utilizados na 
obtenção do inquérito alimentar de 24h. Os dados alimentares do questionário serão selecionados e transferidos 
para o programa DIETPRO o qual calculará a ingestão em termos de energia, macronutrientes e micronutrientes por 
paciente. Os resultados serão expressos como ingestão média por grupo e serão comparados entre si e com os 
controles. Associações entre os nutrientes e biomarcadores por grupo serão determinadas.   
Coleta de dados: Os pacientes selecionados para esta pesquisa fazem parte de um subgrupo do banco de dados 
do projeto Temático FAPESP no 2006/60585-9, “Relação da concentração de HDL-colesterol com o metabolismo de 
colesterol em monócitos e no plasma humano” e coordenado pelo Dr. Eder Quintão da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP) tendo como pesquisadoras principais Dra Eliana Cotta de Faria na Universidade de 
Campinas (Unicamp) e Dra Edna Nakandakare da USP iniciou-se em 2008 e tem como proposta medir a repercussão 
da concentração no plasma da HDL e suas frações sobre a economia do colesterol corpóreo, além disso, estudar a 
funcionalidade da HDL, seu metabolismo e sua regulação gênica, além das repercussões sobre a aterosclerose sub-
clínica e sobre a espessura íntimo-medial de carótidas (EIMc). Para o andamento deste estudo, houve a necessidade 
de seleção de perfis lipídicos de indivíduos atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Estes perfis contem análises de 
colesterol, sendo LDL-colesterol, HDL-colesterol e VLDL-colesterol, com concentrações plasmáticas de HDL-C ≤39 
mg/dL, classificados como (grupo HIPO-A), ≥68 mg/dL, (grupo HIPER-A) ou ≥40 e ≤67 mg/dL (NORMO-A). A seleção 
de voluntários vem sendo realizada a partir de pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Parte desses 
pacientes serão re-selecionados para o projeto temático e parte deles é utilizado para a construção do banco de 
dados deste projeto. Foram selecionados participantes adultos de ambos os sexos com idade entre 20 e 75 anos, com 
valores de triglicérides e colesterol dentro dos valores de referência (150mg/dL e 200mg/dL, respectivamente) e 
valores de HDL-C a partir de 40mg/dL ou mais; os casos foram originados do projeto temático. Foram selecionados 

155 adultos controle, 50 com obesidade (IMC≥30kg/m2) e sobrepeso (IMC≤25kg/m2); 50 com síndrome metabólica 
(associação de hipertensão arterial sistêmica, obesidade abdominal, tolerância à glicose prejudicada, baixas 
concentrações sangüíneas de HDLcolesterol, hipertrigliceridemia, acompanhados de estados pró-trombótico e 
próinflamatório); 50 com HAS (PAS≥140x90mmHg). Os grupos foram pareados para idade e de sexo. Estes indivíduos 
tiveram a avaliação bioquímica de jejum e a espessura íntimomedialde carótidas determinada por ultrassonografia 
Doppler. 
 

Resultados:  
TABELA 2. DADOS BIOQUÍMICOS SÉRICOS DE CONTROLES 

ASSINTOMÁTICOS 

Parâmetros CTL (11-155) 

Sexo (F/M) 78/77 

Idade (anos) 40,97±14,05 

Peso (kg) 65,41±10,07 

Altura (m) 1,66±0,09 

IMC (kg/m2) 23,66±3,27 

CC (cm) 76,72±10,56 

Quadril (cm) 93,77±9,70 

PAS (mmHg) 117,77±18,27 

PAD (mmHg) 76,53±14,58 

Framingham 5,13±4,48 

c-EIM D/E 0,71±0,34 

TABELA 1.  DADOS CLÍNICOS E ANTROPOMÉTRICOS DE 
CONTROLES ASSINTOMÁTICOS 

Dados correspondem à média ± DP. Valor de p: Kruskal-Wallis. *p: 
ANCOVA com correções para idade, sexo e IMC. CTL: controles – 
HDL≥40mg/dL e ≤67mg/Dl; IMC: índice de massa corpórea. CC: 
circunferência de cirtura. PAS: pressão arterial sistólica. PAD: pressão 
arterial diastólica. c-EIM D/E: espessura íntima medial direita/esquerda. 
NS: não significativo. 

Parâmetros CTL (11-155) 
Colesterol (mg/dL) 167,29±24,91 

HDL-C (mg/dL) 52,70±9,11 

TG (mg/dL) 76,39±25,96 

LDL-C (mg/dL) 99,14±22,03 

VLDL-C (mg/dL) 15,30±5,20 

Uréia (mg/dL) 29,80±8,44 

Glicose (mg/dL) 84,94±7,66 

Creatinina (mg/dL) 0,80±0,17 

ALT (U/L) 19,21±10,65 

FAL (U/L) 65,83±17,71 

AST (U/L) 21,28±7,23 

GamaGT (U/L) 22,92±14,77 

TSH (uUI/mL) 2,32±1,47 

T4L (ng/dL) 1,25±0,19 

Ácido úrico (mg/dL) 4,49±1,12 

Apo A-I (mg/dL) 143,36±15,86 

Apo B (mg/dL) 77,53±18,67 

Lp(a) (mg/dL) 25,03±22,19 

Dados correspondem à média ± DP. Valor de p: Kruskal-Wallis. *p: 
ANCOVA com correções para idade, sexo e IMC. CTL: controles – 
HDL≥40mg/dL e ≤67mg/dL. HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta 
densidade. TG: triglicérides. LDL-C: colesterol da lipoproteína de baixa 
densidade. VLDL-C: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade. 
ALT: alanina aminotransferase. FAL: fosfatase alcalina. AST: aspartato 
aminotransferase. GamaGT: gama glutamiltransferase. TSH: hormônio 
tireoestimulante. T4L: tiroxina livre. Apo A-I: apolipoproteína A-I. Apo B: 
apolipoproteína B. Lp(a): lipoproteína (a). NS: não significativo. 

  

TABELA 3.  ÍNDICES DE EXERCÍCIO E INGESTÃO DIÁRIA DE 
NUTRIENTES 

Dados correspondem à média ± DP. Valor de p: Kruskal-
Wallis. *p: ANCOVA com correções para idade, sexo e 
IMC. CTL: controles – HDL≥40mg/dL e ≤67mg/dLIT: 
índice de trabalho. IE: índice de esporte. IAL: índice de 
atividade no tempo livre. ω-6: ômega-6. ω-3: ômega-3. 
AGM: ácidos graxos monoinsaturados. AGP: ácidos 
graxos polinsaturados. AGS: ácidos graxos saturados. NS: 
não significativo 

Parâmetros  CTL (11-155) 
IT 2,80±0,66 

IE 2,28±0,83 

IAL 2,63±0,77 

ω-6 (g) 1,27±2,48 

ω -3 (g) 0,32±0,90 

Vitamina C (mg) 250,70±437,32 

AGM (g) 17,60±9,31 

AGP (g) 14,02±6,37 

AGS (g) 16,86±9,42 

Cafeína (g) 181,88±1025,96 

Cálcio (mg) 633,12 

Carboidratos (g) 289,46±513,27 

Cobre (mg) 1,22±0,90 

Colesterol (mg) 272,80±152,13 

Energia (kcal) 2302,95±3265,51 

Ferro(mg) 13,59±4,93 

Fibra (g) 18,83±12,12 

Fitoesteróis (mg) 49,86±23,05 

Fósforo (mg) 1172,25±698,06 

Lipídeos (g) 70,79±27,53 

Magnésio (mg) 250,31±285,98 

Manganês (mg) 1,57±0,86 

Vitamina B3 (mg) 25,88±23,24 

Vitamina B6 (mg) 2,21±2,38 

Potássio (mg) 2544,46±1386,34 

Proteína (g) 98,19±40,30 

Vitamina A (ER) 1262,54±1766,47 

Vitamina B2 (mg) 2,44±10,43 

Selênio (mcg) 158,47±338,83 

Sódio (mg) 2067,20±840,89 

Vitamina B1 (mg) 4,03±29,85 

Zinco (mg) 12,05±6,07 

Álcool 1,98±5,15 

TABELA 5.  ESPESSURA ÍNTIMO-MEDIAL DE 
CARÓTIDAS DE CONTROLES ASSINTOMÁTICOS 

(n=49) 

 

Dados correspondem à média ± DP 

EIM DIREITA 0,74 0,36 

EIM ESQUERDA 0,72 0,38 

EIM MEDIA 0,73 0,33 

Interpretação: De acordo com os dados podemos 
dizer que o grupo controle é equivalente em número 
de homens e mulheres, composto por adultos. Em 
relação a média dos parâmetros temos os valores de 
IMC dentro da faixa considerada normal, são 
normotensos. Valores de Colesterol total, HDL, TG, 
LDL e VLDL dentro da faixa aceitável de índices de 
referência bem como valores normais dos demais 
parâmetros analisados.  

 


