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1 RESUMO 

Atualmente, o mundo está vivendo um elevado aumento na incidência 

de diabetes mellitus, devido ao estilo de vida que inclui uma dieta desequilibrada, 

sedentarismo e outros fatores. A hipertensão arterial, as dislipidemias 

associadas à obesidade, podem desencadear a resistência insulínica e 

consequentemente, a síndrome metabólica e o diabetes mellitus. Além disso, 

altos níveis de triglicérides no período pós-prandial, principalmente, em 

pacientes portadores de diabetes mellitus está associado à aterosclerose e leva 

a um aumento do risco cardiovascular. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar 

níveis de triglicérides no período pós-prandial em pacientes com diabetes 

mellitus tipo 2 a fim de investigar a presença de fatores de risco cardiovasculares. 

Foram coletados 4 mL de sangue de 106 pacientes com diagnóstico de diabetes 

mellitus, com idades entre 35 e 85 anos, atendidos pelo Laboratório de Análises 

Clínicas do Curso de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Ribeirão Preto 

– LAC-CCF UNAERP. Foram verificados peso, altura, hábitos alimentares e 

prática de exercício físico, além de análise da glicemia de jejum e pós-prandial, 

triglicérides de jejum e pós-prandial e hemoglobina glicada. 

2 INTRODUÇÃO 

A síndrome metabólica é responsável pela maioria das complicações 

cardiovasculares e vista também, como um problema de saúde mundial. É 

caracterizada por alterações no metabolismo glicídio, obesidade, hipertensão e 

dislipidemia, sendo também conhecida como síndrome de resistência à insulina 

(LOPES, 2013). 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença do metabolismo ocasionada 

por um defeito na secreção e/ou ação da insulina. O DM tipo 2 (DM2) é a forma 

mais comum do diabetes mellitus, ocorrendo em 90% a 95% dos indivíduos que 

adquirem. Estes pacientes apresentam resistência à insulina associada a uma 

deficiência de insulina (SUPLICY; FIORIN, 2012). 

 O risco de desenvolver DM2 aumenta entre as pessoas que não 

praticam atividade física, possuem excesso de peso, obesidade central, 

hipertensão arterial, glicemia de jejum ≥100 mg/dL, hábitos alimentares 

inadequados, com o avançar da idade, histórico familiar de DM. A 



hipertrigliceridemia pode ser uma consequencia do DM2 e contribuir para o 

aumento do risco cardiovascular. A hipertrigliceridemia pós-prandial contribui 

com o aumento do risco cardiovascular através de vários possíveis mecanismos, 

como por exemplo, o aumento do clearance de HDL-c (LIMA et.al, 2014). 

O tratamento do DM visa manter o adequado controle glicêmico e 

diminuir o risco cardiovascular. A primeira linha de tratamento é não 

medicamentosa, e inclui a prática regular de atividade física e a reorganização 

dos hábitos alimentares. Vários medicamentos podem ser utilizados quando as 

mudanças de estilo de vida não são suficientes para o controle glicêmico. (FARIA 

et.al, 2013). 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a hipertrigliceridemia pós-prandial em pacientes com diabetes 

mellitus tipo 2. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar o controle glicêmico dos pacientes através das dosagens de 

glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e hemoglobina glicada; 

 Dosar triglicérides de pacientes diabéticos tipo 2 no período pós-prandial;  

 Correlacionar os resultados de hemoglobina glicada com a concentração 

pós-prandial de triglicérides; 

 Verificar medicações utilizadas, prática de atividade física e hábitos 

alimentares através da aplicação de um questionário. 

 Avaliar a presença de fatores de risco cardiovascular na população 

estudada. 

4 METODOLOGIA 

Foram avaliados pacientes portadores do diabetes mellitus tipo 2, 

atendidos no Laboratório de Análises Clínicas do Curso de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de Ribeirão Preto (LAC-CCF/UNAERP). Os 

pacientes que possuíam solicitação do exame de controle glicêmico (glicemia de 

jejum, glicemia pós-prandial e hemoglobina glicada) foram convidados a 

participar e incluídos no estudo através da assinatura do Termo de 



Consentimento Livre e Esclarecido. Os pacientes foram ainda submetidos à 

questionários referentes ao estilo de vida, abrangendo alimentação, histórico 

familiar, histórico de doenças e medicações, exercícios físicos entre outros. Os 

pacientes foram orientados a realizar jejum calórico de duas horas após o 

almoço, para que a coleta do material fosse realizada para a análise. A pesquisa 

tem a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (nº 912.627 29/12/2014) 

5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 SÍNDROME METABÓLICA 

O termo Síndrome Metabólica (SM) descreve um conjunto de fatores 

de risco cardiovasculares que se manifestam no individuo e aumentam as 

chances deste desenvolver doenças cardiovasculares. A SM resulta em 

obesidade abdominal (>88 cm), hipertensão arterial ( ≥ 130 mmHg ou ≥ 85 

mmHg), elevação da glicemia (≥ 100 mg/dL), triglicérides elevado ( ≥ 150 mg/dL) 

e redução de colesterol HDL-c (≤ 50 mg/dL), sendo estes fatores associados  ao 

risco cardiovascular (BRESSAN; VIDIGAL, 2014). 

5.1.1 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

O diabetes mellitus tipo 2 é o mais comum, pois representa cerca de 

90 a 95% dos casos de diabetes mellitus. Geralmente, acomete indivíduos acima 

de 40 anos e está relacionado com um defeito na secreção e/ou na ação da 

insulina, que leva a resistência insulínica ( SUPLICY; FIORIN, 2012). 

Aproximadamente 80% dos pacientes com DM2 possuem sobrepeso 

e/ou obesidade, sendo comum até mesmo naqueles com peso normal uma maior 

incidência de gordura abdominal identificada através da medida da 

circunferência abdominal. O sobrepeso e a obesidade em crianças e 

adolescentes podem resultar em um aumento gradativo na ocorrência de outros 

fatores de risco cardiovascular como a hipertensão arterial, dislipidemia e DM2 

(DAMASCENO et.al, 2014). 

 

 

 



5.1.2 HIPERTRIGLICERIDEMIA PÓS-PRANDIAL 

A hipertrigliceridemia, caracterizada pelo nível de triglicerídeo ≥ 150 

mg/dL, tem sido considerada um fator de risco para a Doença Cardiovascular 

(DCV). A lipemia pós-prandial está relacionada ao aumento na concentração 

sérica de lipoproteínas ricas em triglicérides (PEDERSOLI et.al, 2015). 

Após o consumo de refeições contendo em média 30% do valor 

calórico em gorduras predominantemente saturada, os níveis séricos de 

triglicérides pós-prandial irão elevar a aproximadamente 150 a 180 mg/dL, duas 

horas após o início da refeição, devido a formação de quilomícrons e liberação 

de VLDL-c pelo fígado, sendo as  duas lipoproteínas ricas em triglicérides 

(ARAÚJO; RAMOS; BORGES, 2013).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

No período de 01/04/2015 a 21/08/2015, foram abordados xx 

pacientes com diagnóstico de DM2 e 106 concordaram em participar do estudo. 

A idade variou de 35 a 85 anos, sendo que, 57 (53,8%) eram mulheres, 49 

(46,2%) eram homens. Entre as mulheres, 2 (3,5%) apresentaram controle 

glicêmico dentro das metas (glicemia jejum <110 mg/dL; glicemia pós-prandial < 

140 mg/dL e HbA1c < 6,5%) e entre os homens 10 (20,4%) apresentaram 

controle glicêmico dentro das metas. Dessa forma, a maioria dos pacientes não 

possuem controle glicêmico adequado.  

Separando-se os indivíduos em grupos de acordo com o percentual 

de hemoglobina glicada, verificou-se que a média dos triglicérides no período 

pós-prandial foi: 194,9 mg/dL +109,3 para o grupo com HbA1c < 6,5%; 185,7 

+87,8 para o grupo com HbA1c entre 6,5 e 8%; 231,0 +141,9 para o grupo com 

HbA1c entre 8,1 e 10% e 332,7 +223,7 para o grupo com HbA1c > 10,1%. Serão 

necessários testes estatísticos para avaliar essas observações. Porém, 

observou-se que, principalmente acima de 8,1% de HbA1c, a hipertrigliceridemia 

pós-prandial atinge níveis mais elevados. Com a coleta de mais dados e o 

tratamento estatístico provavelmente será possível verificar a presença desse 

fator de risco cardiovascular nos pacientes diabéticos do tipo 2.  
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