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DETERMINAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO DE CRIANÇAS COM DIF ERENTES 

ÍNDICES DE MASSA CORPÓREA PARA AVALIAÇÃO PRECOCE DO  RISCO 

PARA DESENVOLVIMENTO DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA  

1. RESUMO 

A dislipidemia pode ser resultado tanto de um estilo de vida não saudável 

como por fatores genéticos e está cada vez mais presente no diagnóstico de 

crianças, aumentando assim, o risco destas desenvolverem doenças 

cardiovasculares no futuro. Desse modo, o objetivo do presente trabalho é avaliar a 

incidência de dislipidemia em crianças, assim como estudar a influência dos fatores 

que a desencadeiam, por meio de levantamento de dados (idade, gênero, peso, 

altura, CT, TG, HDL-c, LDL-c, VLDL-c, entre outras informações relevantes) 

de prontuário de crianças de 0 a 12 anos. A partir de uma análise superficial dos 

dados preliminares de prontuários de 26 pacientes pode-se constatar valores de CT 

elevados tanto em pacientes com IMC normal, quanto em pacientes com IMC 

elevado.    

2. INTRODUÇÃO 

A dislipidemia é um distúrbio metabólico caracterizado por alterações nas 

concentrações de lipídios ou lipoproteínas, que pode ser determinado por fatores 

ambientais (externos) ou por fatores genéticos. A importância de tal alteração se 

deve principalmente à correlação da mesma com o aumento do risco da doença 

cardiovascular (DCV) (1). 

Com o desenvolvimento da tecnologia, os hábitos alimentares e o estilo de 

vida da população vêem sendo modificados, fazendo com que as pessoas se tornem 

mais propensas ao sedentarismo e obesidade, aumentando assim, o risco para as 

doenças cardiovasculares que acarretam na elevação das porcentagens tanto de 

mortalidade como de morbidade relacionadas a esta doença (2). Isto não acontece 

apenas em adultos, visto que crianças e adolescentes que têm estilo de vida 

sedentária e uma alimentação rica em gorduras e açúcar ou que apresentem forte 

predisposição genética correm também risco de desenvolver dislipidemia (3). 

Poucos estudos brasileiros investigaram o perfil lipídico e o sobrepeso como 

medida preventiva na identificação do risco individual de DCV em crianças. 

3. OBJETIVOS 



Avaliar a ocorrência de dislipidemias em crianças relacionando a incidência 

do distúrbio com o índice de massa corpórea e predisposição genética. Com este 

estudo pretende-se reforçar a idéia de que a obesidade é um grande fator de risco 

para desenvolvimento de dislipidemias também em crianças, embora em alguns 

casos os fatores genéticos possam representar um fator independente para tal 

desenvolvimento. 

4. METODOLOGIA 

Levantamento de dados de prontuário de crianças de 0 a 12 anos, pacientes 

do ambulatório de Endocrinologia do Hospital Infantil Darcy Varga, segundo 

aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Sabará. Dados coletados: 

idade, gênero, peso, altura, colesterol total (CT), triglicérides (TG), Lipoproteína de 

alta densidade (HDL-c), Lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), Lipoproteína de 

muito baixa densidade (VLDL-c), entre outras informações relevantes, antes do 

início do tratamento e, reavaliação do perfil lipídico após orientação nutricional. As 

variáveis categóricas de frequências observadas serão comparadas entre si por 

meio do teste Qui-quadrado. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Somente nos últimos anos a dosagem de colesterol durante a infância tem 

recebido maior atenção na prevenção de complicações cardiovasculares futuras, 

visto que os níveis séricos elevados de lipídios na infância aumentam a 

probabilidade de desenvolver DCV na idade adulta.   

Estudos recentes apontam uma prevalência de aproximadamente 35% de 

Colesterol Total elevado em crianças e adolescentes, considerando valores acima 

de 170 mg/dL(1,4,5).  

Crianças obesas apresentam risco 2,17 vezes maior de ter dislipidemia do 

que criança que tem o índice de massa corporal normal (IMC) (1), a qual, com o 

diagnóstico precoce, podem ser prevenidos por meio de uma intervenção dietética 

mais intensa e outras mudanças de hábito de vida (3). No caso de dislipidemias 

genéticas pode ser necessário um tratamento farmacológico para prevenir os danos 

cardiovasculares, que quanto mais cedo iniciado, melhor o prognóstico (3). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Após análises dos prontuários de 35 pacientes do Ambulatório de 

Endocrinologia do Hospital Infantil Darcy Vargas, foram selecionados 26 pacientes, 

sendo que o fator de exclusão foi a idade superior a 12 anos.  



 Foram coletadas informações, quando disponível, sobre gênero, peso e 

tamanho ao nascimento, idade cronológica na data da consulta, IMC, resultados de 

avaliações bioquímicas (CT, LDL, HDL, VLDL, TG e glicemia) e hormonais (TSH- 

Hormônio estimulante da tireóide e T4- tiroxina) e perfil lipídico após a orientação 

nutricional. Além dessas informações, foram compilados dados referentes ao hábito 

alimentar (adequado ou inadequado), à prática de atividades físicas (sim ou não), 

hereditariedade às dislipidemias, doenças associadas e o uso ou não de 

farmacoterapia. 

 A partir de uma análise superficial dos dados pode-se constatar valores de CT 

elevados tanto em pacientes com IMC normal, quanto em pacientes com IMC 

elevado.    

 O tamanho da amostra (n) ainda não foi estabelecido, visto que serão 

excluídos os pacientes que apresentarem doenças associadas e até o momento 

menos de 50% dos prontuários disponíveis foram analisados. Portanto, os dados 

aqui relatados ainda não foram avaliados estatisticamente.   
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