
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE DE ALTERAÇÕES METABÓLICAS LIPÍDICAS DE PACIENTES EM SEGUIMENTO
CLÍNICO NO AMBULATÓRIO DE ENDOCRIONOLOGIA NO HOSPITAL ELECTRO BONINI – UNAERP
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FARMÁCIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARIA GIZELE SCORDAMAIA PERNASSIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): NILVA MARIA R. ROCHA S. PASSOSORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): JOÃO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA, LUIZ MAÇAO SAKAMOTOCOLABORADOR(ES): 



 

ANÁLISE DE ALTERAÇÕES METABÓLICAS LIPÍDICAS DE PACIENTES 
EM SEGUIMENTO CLÍNICO NO AMBULATÓRIO DE ENDOCRIONOLOGIA 

NO HOSPITAL ELECTRO BONINI – UNAERP 

 

Autora:  
Maria Gizele Scordamaia Pernassi 
CPF: 332667528-30 
Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP   
Curso de Ciências Farmacêuticas 
 Rua: Avenida Costábile Romano 2201 – Ribeirão Preto/ SP  
 
Co autores:  
Prof. Dr. João Carlos Nunes de Oliveira 
CPF: 595234338-49 
Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP   
Curso de Ciências Farmacêuticas 
Rua: Avenida Costábile Romano 2201 – Ribeirão Preto/ SP  
E-mail: jnunes@unaerp.br 

 
Prof. Dr. Luiz Maçao Sakamoto 
CPF: 887734858-53 
Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP   
Curso de Ciências Farmacêuticas 
Rua: Avenida Costábile Romano 2201 – Ribeirão Preto/ SP  
E-mail: afamax@uol.com.br            

Orientadora:  

Profa Me Nilva Maria R. Rocha S. Passos 
CPF: 032079248-08 
Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP   
Curso de Ciências Farmacêuticas 
Rua: Avenida Costábile Romano 2201 – Ribeirão Preto/ SP  
E-mail: npassos@unaerp.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo 

Dislipidemias são modificações no metabolismo dos lipídios que desencadeiam 

alterações nas concentrações das lipoproteínas plasmáticas, favorecendo o 

desenvolvimento de doenças crônico degenerativas. Estudos epidemiológicos 

demonstram que as dislipidemias estão associadas às doenças 

cardiovasculares representando a principal causa de mortalidade entre adultos 

o que justifica a necessidade de novos estudos.  Este trabalho é resultado de 

uma pesquisa que está sendo desenvolvida, visando identificar alterações 

metabólicas lipídicas de pacientes em seguimento clínico no ambulatório de 

endocrionologia no Hospital Electro Bonini – UNAERP. O procedimento 

metodológico utilizado é caracterizado como transversal, exploratório, 

quantitativo e de base populacional. Estão sendo avaliados prontuários 

médicos de 50 pacientes que apresentam dislipidemias. Até o momento, foi 

possível constatar um alto índice de alterações metabólicas lipídicas nos 

pacientes avaliados.  Foi observado que muito embora alguns destes pacientes 

estejam em seguimento continuo no ambulatório de endocrinologia a mais de 

um ano ainda apresentam as referidas alterações mesmo com instruções para 

dieta saudável e utilização racional de medicamentos.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dislipidemias são modificações no metabolismo dos lipídios que 

desencadeiam alterações nas concentrações das lipoproteínas plasmáticas, 

favorecendo o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas (CAMBRI, 

2006). 

As dislipidemias têm uma base multifatorial tanto genética como 

ambiental, sendo muitas vezes difícil separar os componentes implicados na 

sua manifestação. Quanto à etiologia, as dislipidemias podem ainda ser 

classificadas em primárias ou secundárias, estas decorrentes de distúrbios 

metabólicos tireoidianos, hepáticos, renais, entre outros, ou, ainda, do uso de 

certos fármacos, como betabloqueadores, diuréticos, corticosteroides etc 

(IZAR, 2011). 

 

2 OBJETIVOS 

 



2.1 OBJETIVO GERAL: Analisar as alterações metabólicas lipídicas de 

pacientes dislipidêmicos em seguimento clínico no ambulatório de 

endocrinologia no Hospital Electro Bonini – UNAERP. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•Identificar os valores dos indicadores bioquímicos (Colesterol Total; HDL-

Colesterol; LDL-Colesterol; Triglicérides). 

•Identificar o tratamento farmacológico utilizado  

•Identificar possíveis patologias associadas à alterações metabólicas lipídico. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO E LOCALIDADE: O estudo a ser 

realizado será caracterizado como transversal, exploratório, quantitativo e de 

base populacional. Serão avaliados prontuários médicos de pacientes que 

apresentam alterações metabólicas lipídicas em seguimento clínico no 

ambulatório de endocrinologia no Hospital Electro Bonini – UNAERP. 

 

3.2  PERÍODO DE ESTUDO: A coleta de dados teve início em 10 de agosto de 

2015 e deverá ser finalizada em 30 de setembro de 2015. 

3.3 AMOSTRA ESTUDADA E INSTRUMENTO UTILIZADO: A unidade 

amostral será de 50 pacientes. Serão considerados critérios de inclusão, 

pacientes portadores de dislipidemias, maiores de 60 anos, sexo masculino e 

feminino em seguimento clínico no ambulatório de endocrionologia do Hospital 

Electro Bonini. 

3.4 COLETA E COMPILAÇÃO DE DADOS: Na coleta dos dados será utilizado 

como instrumento de pesquisa de prontuários médicos um questionário 

padronizado pela pesquisadora e aplicado por ela própria. A compilação dos 

dados será informatizada utilizado Excel______ 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 



As dislipidemias caracterizam-se por alterações nos níveis séricos de 

pelo menos dois lipídios, sendo eles: triglicérides (TG), colesterol total (CT), 

lipoproteínas de alta densidade (High Density Lipoprotein - HDL-c)  e 

lipoproteína de baixa densidade (Low Density Lipoprotein - LDL-c) (XAVIER, 

2013). 

 Do ponto de vista fisiológico e clínico, os lipídeos biologicamente mais 

relevantes são o colesterol total e suas frações (LDL-c e HDL-c) e os 

triglicérides. O colesterol é precursor dos hormônios esteroidais, dos ácidos 

biliares e da vitamina D. O colesterol faz parte da constituição das membranas 

celulares, atuando na fluidez das membranas e na ativação de enzimas que 

estão situadas neste local. Os TGs são formados através de três ácidos graxos 

ligados a uma molécula de glicerol, sendo uma das formas de armazenamento 

energético mais importantes no organismo, através do seu depositado nos 

tecidos adiposo e muscular (XAVIER, 2013). 

Grande parte dos pacientes em tratamento com hipolipemiantes não 

atingem a meta terapêutica por diversas razões: falta de adesão, polifarmácia, 

reações adversas. A atenção farmacêutica tem como metas aumentar a 

adesão terapêutica, diminuir a toxicidade e otimizar resultados, prevenir e 

solucionar problemas relacionados a medicamentos (PRMs) (EIZERIK; 

MANFROI, 2008). 

 

5 RESULTADOS 

 

Até o momento, foi possível constatar um alto índice de alterações metabólicas 

lipídicas nos prontuários dos pacientes dislipidêmicos avaliados.  Foi observado 

que muito embora alguns destes pacientes estejam em seguimento continuo no 

ambulatório de endocrinologia a mais de um ano ainda apresentam as referidas 

alterações mesmo com instruções para dieta saudável e utilização racional de 

medicamentos.   
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