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Introdução: De acordo com ANVISA, a dislipidemia são alterações a nível sérico de 

concentração das lipoproteínas presentes no plasma, responsáveis pelo comportamento dos 

lipídeos, estando diretamente associado aos hábitos de vida e, contribuem para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo as mais comuns; doença arterial 

coronariana (DAC), aterosclerose e hipertensão arterial sistêmica (HAS) [1,2]. A prevalência 

das dislipidemias se modifica de acordo com aspectos econômico e sociocultural da 

população, tendo maior prevalência em comunidade com menores recursos financeiros, 

serviços de saúde e ausentes de informações acerca das consequências associada às alterações 

do perfil lipídico [3]. Tal condição é presente tanto em crianças como adultos, entretanto, a 

sua maior morbimortalidade é em grupo populacional adulto, principalmente acima de 50 

anos. Atualmente, a transição epidemiológica da dislipidemia ocorre principalmente devido 

ao aumento do sobrepeso, obesidade e sedentarismo em crianças, tornando essa população 

susceptível aos impactos da cardiopatia [2,4]. Nesse contexto, destaca a relevância das 

avaliações do perfil lipídico da população, principalmente em áreas em que o acesso à 

informação e saúde é precário. Objetivos: Avaliar o perfil das dislipidemias em moradores 

dos bairros Distrito industrial e Águas lindas, localizados em Ananindeua- PA. Métodos: 

Estudo do tipo transversal analítico, com dados parciais, quantitativo e qualitativo, tendo 

como objeto de estudo participante de ambos os sexos e de todas as faixas etárias atendidos 

pelo projeto “Avaliação dos perfis glicêmicos, lipêmicos, anêmicos, reumatológicos e 

parasitológicos em uma população da área metropolitana de Belém-PA” da Faculdade 

Integrada Brasil Amazônia, vinculado às ações do Projeto “Ataque Total”, organizada pela 

Igreja Assembleia de Deus – Campo Novo Ananindeua. Para investigação dos analíticos 

bioquímicos, foi utilizado sangue total, analisados pelo aparelho SX-3000 M e os resultados 

foram comparados com valores de referências adotados pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. Os gráficos e tabelas foram elaborados utilizando programa GraphPad Prism5 e 

Microsoft Excel. O projeto recebeu aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE: 

15457819.2.0000.8187; Parecer nº: 3.439.261). Resultados e Discussão: Foi realizada a 

análise bioquímica de colesterol total (CT) e triglicerídeo (TG), em 47 amostras de moradores 

de dois bairros de Ananindeua, na faixa de 0 a 85 anos. A partir das análises, foi encontradas 

alterações em todas as faixas etárias, para ambos os exames; com relação aos TG, foi 

observado que os indivíduos <20 anos apresentaram 66,7% de exames alterados, sendo que 

70% eram do sexo feminino. Para o CT, foram observadas alterações em mais da metade dos 

indivíduos analisados (53,19%), sendo que, 57,1 % das amostras eram do sexo feminino (<20 

anos), entretanto, para os indivíduos do sexo masculino >20 anos o CT estava alterado em 

72,7% dos indivíduos. Os dados demonstram um elevado grau de dislipidemia existente na 

população, principalmente se tratando de comunidades carentes, uma vez que as condições 

socioeconômicas influenciam diretamente na resistência às mudanças de hábitos de vida, 
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tornando- os vulneráveis a fatores de riscos agregados a doenças cardiovasculares. Quando foi 

observado isoladamente os bairros, o perfil TG mostrou-se diferente quanto às alterações por 

faixa etária e sexo, no Distrito Industrial houve alterações na faixa >10 anos, com maior 

frequência de 10 a 19 anos (33,3%), seguida de maiores de 20 anos (5,6%), sendo todos do 

sexo feminino. De acordo com a literatura, fatores como a menopausa e administração de 

hormônios, muito utilizados nessa faixa, podem contribuir para hipertrigliceridemia, 

tornando-as mais susceptível a riscos de doenças cardiovasculares, sendo esta uma das 

principais causas de morte a nível mundial, principalmente em localidades com baixa renda. 

A pesar de evidências menos relatadas, não se descarta a contribuição da elevação dos TG 

nessa população como fator de risco para DAC. A respeito do CT em indivíduos do bairro 

Distrito industrial, houve alterações em todas as faixas etárias, tendo maior percentual os 

menores de 20 anos (50%), com predomínio no sexo feminino (66,6%), seguido de maiores 

de 20 anos (33,3%), sendo os homens responsáveis por 66,7% das alterações. Estudos têm 

demonstrados fatores de risco para crianças e adolescentes, sendo os principais hábitos 

alimentares inadequados e sedentarismo e, em uma população com menor renda, o que 

prevalece é o consumo exagerado de carboidrato, tornando essa população com risco iminente 

a complicações. As alterações de colesterol em > 20 anos, concentrados no sexo masculino, 

corrobora a utilização de hormônios pela população feminina, principalmente através da 

alimentação (interferentes endógenos), a exemplo o estrógeno, o qual reduz os níveis de CT e 

LDL-colesterol, causando aumento nos triglicerídeos e HDL-colesterol. Além disso, o menor 

percentual de CT em > 20 anos, sendo condizente com a literatura, infere-se uma redução de 

peso e melhorias de vida normalmente observada com o aumento da idade populacional, 

indivíduos acima de 60 anos tendem a manter seus níveis de colesterol normal devido uma 

maior preocupação com hábitos alimentares, levando-os a uma mudança do estilo de vida. As 

dislipidemias são responsáveis por 20% dos óbitos em pessoas acima de 30 anos, tal fato 

destaca a manutenção da vida saudável como base para profilaxia. O bairro de Águas lindas, 

referente às taxas de triglicerídeos, demonstrou um perfil diferente ao comparado com o 

bairro do Distrito industrial, nesse caso, houve alterações na faixa de 0 a 9 (100%), com os 

casos centrados no sexo feminino, destacando o perfil crescente de crianças apresentando 

dislipidemia, sendo causadas por diversos fatores como obesidade, hipotiroidismo e diabetes 

mellitus, sendo alterações comuns relatadas em estudos anteriores. Além disso, foi observado 

alterações em maiores de 20 anos (14,3%) sendo maior no sexo masculino com 20% seguido 

de 12,5% no sexo feminino. Pode se inferir que o maior percentual de TG em homens se deve 

em questão aos cuidados com a saúde, como maior frequência de atividade física regular e 

adequação alimentar por parte das mulheres, no entanto, de acordo com pesquisa, o sexo 

feminino detém o maior risco de doenças cardiovascular, destacando a diferente da função do 

triglicerídeos na aterosclerose em relação ao sexo. Com relação ao CT, o perfil entre bairros 

são similares, com predominância das alterações em todas as faixas etárias, sendo 68,7% em 

maiores de 20 anos, com predomínio no sexo masculino (80%), seguido de 50% em menores 

de 20, com casos apenas no sexo feminino. Diversos fatores podem influencia na dislipidemia 

em ambos os sexos, como tabagismo, alimentação, sedentarismo, sobrepeso e consumo 

excessivo de bebidas alcóolicas, sendo necessária uma reeducação do estilo de vida com 

finalidade preventiva. Conclusão/Considerações Finais: De acordo com os dados, pode-se 

observar a diferença dos perfis lipêmicos de acordo com faixa etária e sexo, no entanto, as 

alterações lipídicas foram registradas em todas as faixas, com maior prevalência em adultos. 

Esses dados são preliminares, mas já demonstram à necessidade de intervenção a fim de 

fornecer orientações direcionadas a educação em saúde em populações periféricas como 

método preventivo aos fatores de risco, contribuindo para melhor qualidade de vida dessas 
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populações, uma vez complicações relacionadas aos hábitos de vida inadequados são as 

principais causas para mortalidade. 
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