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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE COLESTEROL TOTAL POR MEIO DE SANGUE 

CAPILAR EM APARELHO PORTÁTIL 

 

RESUMO 

O objetivo principal desse projeto é avaliar a utilização do teste capilar de colesterol 

total obtido por meio de equipamento portátil – Point of Care (PoC) como forma de 

monitorização dos pacientes com dislipidemia. Este tema é importante para a área da 

farmácia porque os métodos portáteis de dosagem de colesterol total vêm ganhando 

importância devido à sua crescente utilização no acompanhamento 

farmacoterapêutico.  

PALAVRAS-CHAVE: colesterol; teste rápido; dislipidemia; acompanhamento. 

INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte entre adultos 

no mundo inteiro, tendo a dislipidemia como um de seus principais fatores de risco 

(DURO et al., 2008; RESUMO, 2013). Assim, o diagnóstico da DCV e dos seus fatores 

de risco é fundamental para a prática médica. Vários marcadores biológicos são 

utilizados não somente para o diagnóstico dessas situações, mas também para 

orientar as metas de tratamento consideradas ideais para o seu manejo (RESUMO, 

2013). 

A mensuração de marcadores biológicos (colesterol total com as suas frações e 

triglicerídeos no caso da dislipidemia) fornece dados fundamentais não somente no 

diagnóstico, mas também na avaliação clínica dos pacientes possibilitando classifica-

los em grupos de risco para determinar objetivamente o melhor tratamento, o intervalo 

entre as consultas e o momento adequado de intervir (RESUMO, 2013). 

Atualmente contamos com a existência de inúmeros métodos quantitativos para 

mensuração de marcadores biológicos. As técnicas convencionais de análise de 

amostras em laboratório (método enzimático colorimétrico de Trinder) fornecem 

resultados confiáveis, mas podem demorar na liberação dos mesmos. Esse fato pode 

retardar a tomada de decisão médica e o início ou à modificação do tratamento 

(KENDALL et al., 1998). 



Sendo assim, os equipamentos point of care, ou PoC, são sistemas de fácil utilização 

para realização de testes junto do paciente. Os testes PoC atendem aos requisitos 

clínicos e laboratoriais e possuem tempos de resposta mais curtos, sendo assim, 

podem ser utilizados para autocontrole da doença pelo paciente.  

A validação do método capilar tem sido buscada através de comparações com o 

padrão laboratorial pré-existente. Os primeiros estudos mostraram uma boa 

correlação na precisão e exatidão de valores de lipídeos (ISSA et al., 1996; SHEMESH 

et al., 2006), assim como os de glicose (MARLEY et al., 2007; SHEMESH et al., 2006), 

contudo, existem evidências mostrando que os resultados dependem do treinamento 

dos profissionais que executam os testes, com consequente necessidade de 

capacitação prévia (CLSI C30-A2 2002). 

METODOLOGIA 

Desenho - Trata-se de um estudo transversal.  

População de estudo - Será avaliada a dosagem de colesterol total de 100 pacientes 

em acompanhamento farmacêutico na Clínica de Atenção Farmacêutica, distribuídos 

em dois grupos: com e sem diagnóstico de dislipidemia.  

Procedimentos éticos - Os pacientes receberão informações a respeito dos objetivos 

da pesquisa assim com o sobre a realização do exame. Será solicitada a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, e assumido o compromisso 

do repasse do resultado ao fim do estudo.  

 

Metodologia para dosagem de colesterol total - 

Os pacientes terão seu perfil lipídico determinado por equipamentos point of care, 

utilizando sangue capilar como amostra e serão acompanhados por 4 meses, 

realizando 4 avaliações, sendo uma por mês. 

 

A interpretação clínica dos resultados será estabelecida de acordo com os valores de 

referência preconizados pelas V Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose do Departamento de Aterosclerose da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (RESUMO, 2013). 

 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os principais resultados/produtos esperados com esse projeto são: (i) Avaliação do 

método PoC na área de dosagem de marcadores bioquímicos; (ii) Evolução do perfil 

científico nos alunos, desenvolvendo a capacidade crítica dos mesmos; (iii) 

Apresentação dos resultados no Congresso Nacional de Iniciação Científica – Conic 

e (vi) Produção de artigo científico com os resultados da pesquisa 
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