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RESUMO 

Nos últimos anos, com a industrialização, globalização do mercado alimentício, 

urbanização e o desenvolvimento econômico, a população está mais propícia a tornar-

se obesa, pois houve o aumento exacerbado no consumo de alimentos hipercalóricos, 

acompanhados da redução de atividades físicas. Estas recentes modificações do 

estilo de vida pode influenciar na saúde da população, levando ao sobrepeso ou a 

obesidade que geram efeitos metabólicos adversos sobre a pressão arterial. Os níveis 

de colesterol e triglicérides e a resistência à insulina são fatores que são observados 

em indivíduos nessas condições. Deste modo, o nosso objetivo foi relacionar a 

influência do índice de massa corporal (IMC) no perfil lipídico, dos funcionários 

públicos de creches da zona Sul de São Paulo, para a prevenção desses fatores de 

risco. Sendo prevista uma segunda avaliação três meses após a primeira coleta. 

INTRODUÇÃO 

De acordo com estudos realizados pela Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) a obesidade triplicou em relação aos dados obtidos desde 1980 em diversos 

países. Pois a população tem aumentado a ingestão de alimentos hipercalóricos, 

porém desfavorecido em nutrientes, no entanto com elevadas taxas de açúcar e 

gorduras saturadas.  Isto também se deve ao fato da redução de exercícios físicos. 

Essa recente prática de estilo de vida está relacionada com desenvolvimento 

econômico, industrialização e a globalização do mercado alimentício (OPAS, 2003). 

Além do mais o sobrepeso e a obesidade geram efeitos metabólicos antagônico sobre 

a pressão arterial, a resistência à insulina, e sobre os níveis de triglicérides e colesterol 

séricos (OPAS,2003). 

 A obesidade além do sedentarismo, tabagismo, alcoolismo e estresse, são 

manifestações clínicas das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que 

acometem os indivíduos após longos períodos de latência desses fatores de risco, 

mesmo sendo evidentes e modificáveis a população convive com essas doenças 

assintomáticas sem o prévio diagnóstico (LESSA, 2004; OMS, 2005).  

OBJETIVO 

Relacionar a influência do índice de massa corporal (IMC) no perfil lipídico, dos 

funcionários de creches da zona Sul de São Paulo, para a prevenção desses fatores 

de risco. 

METODOLOGIA 

Neste estudo foram realizadas coletas sanguíneas (punção venosa), cálculo do índice 



de massa corporal (IMC= kg/m2) e preenchimento de questionário com 19 funcionários 

de creches públicas situadas na zona sul de São Paulo, sendo 18 do sexo feminino e 

1 do sexo masculino com faixa etária entre 24 e 49 anos.  

Para a coleta sanguínea foram utilizadas e respeitadas todas as normas de 

biossegurança do CNTBIO. 

O sangue foi coletado no período da manhã, após o jejum de 10-12 horas, com a 

realização de punção venosa em tubos de bioquímica sem anticoagulantes (tampa 

amarela). As amostras foram encaminhadas imediatamente para o laboratório de 

Análises Clínicas da instituição FMU, as quais foram submetidas à centrifugação em 

3.000 rpm por 10 minutos, após a separação do soro, as amostras foram analisadas 

de acordo com a recomendação do kit Bioliquid para dosagens de glicose, colesterol 

total, HDL-c e triglicérides. Posteriormente, foram realizadas as leituras no analisador 

bioquímico semiautomático modelo BIO-200F, o qual emitiu os resultados. E os níveis 

LDL-c, VLDL-c foram obtidos através da fórmula de Friedewald. 

DESENVOLVIMENTO 

Esse estudo foi realizado através de pesquisa de campo em duas creches públicas 

situadas na zona Sul de São Paulo, para avaliar o índice de massa corporal (IMC) 

com os perfis lipídicos (Colesterol total, HDL-c, LDL-c, VLDL-c e triglicérides) nos 

quais foram realizadas coletas sanguíneas por punção venosa, preenchimento de 

questionário e a medição do peso e estatura, com o objetivo de obter o IMC. Para a 

realização da dosagem do perfil lipídico utilizamos o kit Bioliquid, e a leitura foi 

realizada em aparelho semiautomático. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Figura 1. Porcentagem do IMC no grupo estudado em relação à idade. 



A população com maior índice de sobrepeso é a faixa etária entre 31-40 anos, este 

grupo se caracteriza por indivíduos que muitas vezes não possuem tempo de cuidar 

da própria saúde, levando uma vida sedentária, muitas vezes se alimentando mal ou 

de forma inadequada, consequentemente influenciando negativamente em sua 

saúde. Podemos observar através da avaliação das alterações no perfil lipídico 

(figura1), que esses resultados são decorrentes do perfil do grupo citados acima. 

Figura 2. Col - Colesterol; Tg -Triglicérides. Avaliação do perfil lipídico dos três grupos.  

a) Observamos que na faixa etária de 20 a 30 anos houve um aumento nos níveis de 

Colesterol, LDL-c e Triglicérides; b) no grupo de faixa etária 31 a 40 anos também foi 

observado aumento de colesterol e LDL-c, porém não foram detectados aumento nos 

níveis de Triglicérides; c) no grupo de faixa etária entre 41 a 50 anos assim como 

observado no grupo a. Em todos os grupos não houve alterações nos níveis de HDL-

c e VLDL-c. 
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