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RESUMO 

Muramoto G. Avaliação nutricional e do perfil lipídico de crianças e 

adolescentes, com processo inflamatório, em unidade de emergência de um 

hospital universitário [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2014. 

Objetivo: comparar o perfil lipídico de em crianças e adolescentes, com e 

sem inflamação, atendidas num pronto atendimento geral de pediatria de um 

hospital universitário de nível de atendimento secundário, segundo estado 

nutricional, sexo e idade. Métodos: Estudo transversal, realizado entre 

outubro de 2012 e agosto de 2013, avaliou 124 crianças e adolescentes (3 

meses a 14 anos de idade) em atendimento na unidade de emergência do 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, com queixa 

relacionada a processo inflamatório/infeccioso. Os pacientes foram 

separados em dois grupos de acordo com os níveis de proteína C reativa 

(PCR): grupo I se maior ou igual a 5 mg/L, e grupo II se menor que 5mg/L. 

Dosagens de colesterol total, lipoproteína de alta densidade (HDL) e baixa 

densidade (LDL), triglicerídeos e albumina foram comparadas entre os dois 

grupos, levando em conta o estado nutricional (avaliado através de medidas 

antropométricas), gênero e idade. Resultado: A mediana de idade foi de 51 

meses, com maioria dos pacientes classificados como eutróficos (76,5%). 

Do total da amostra, 34,7% dos pacientes apresentaram colesterol total e/ou 

triglicerídeos alterados e 67% apresentaram baixos níveis de HDL. Não 

houve diferença significativa do perfil lipídico entre os dois grupos de 

pacientes separados de acordo com PCR. Dentre os pacientes com PCR ≥ 

5mg/L, a PCR apresentou correlação inversa com HDL [r= (-)0,363 e 

p=0,001], com LDL [r= (-) 0,235 e p=0,034], com albumina [r= (-) 0,308 e 

p=0,005] e correlação direta com TG (r=0,426 e p > 0,001). Na analise de 

regressão linear, se evidenciou que para cada aumento de 1mg/L nos 



 

valores da PCR espera-se uma redução média de 0,072 mg/dL da HDL, de 

0,083 mg/dL da LDL, de 0,002g/dL de albumina, e um aumento médio de 

0,564 mg/dL do triglicerídeo. Conclusão: Pacientes com processo 

inflamatório apresentam alterações nos níveis séricos do HDL, LDL e 

triglicerídeos que se relacionam com o grau de inflamação, de forma 

independente do estado nutricional. 

Descritores: Lipoproteínas. Lipoproteínas HDL. Lipoproteínas LDL. 

Colesterol. HDL-colesterol. LDL-colesterol. Lipídeos. Gorduras. 

Inflamação. Infecção. Proteína C-reativa. Serviços médicos de 

emergência. Estado nutricional. Criança. Adolescente. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Muramoto G. Nutritional assessment and lipid profile of children and 

adolescents, with inflammatory process, in emergency department of a 

university hospital [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2014. 

Aim: To compare the lipid profile in children and adolescents with and 

without inflammation, met a ready general pediatric service of a university 

hospital secondary care level, according to nutritional status, gender and 

age. Methods: Cross-sectional study conducted between October 2012 and 

August 2013, assessed 124 children and adolescents (3 months to 14 years 

old) in the emergency department of the University Hospital of the University 

of São Paulo, with reports of inflammatory/ infectious process. The patients 

were divided into two groups according to the C reactive protein (CRP) 

levels: group I is higher than or equal to 5 mg/L, and Group II was lower than 

5 mg/L. Total cholesterol, high density lipoprotein (HDL) and low density 

lipoprotein (LDL), triglycerides and albumin were compared between the two 

groups, taking into account the nutritional status (assessed by 

anthropometric measurements), gender and age. Results: The median age 

was 51 months, with patients mostly classified as well-nourished (76.5%). Of 

the overall sample, 34.7% of patients had total cholesterol and/or 

triglycerides altered and 67% had low levels of HDL. There was no significant 

difference in lipid profile between the two groups of PCR. For the patients 

with CPR>5mg/L, CPR presented an inverse correlation with HDL [r = (-) 

0.363 and p = 0.001], with LDL [r = (-) 0.235 and p = 0.034], with [r = albumin 

(-) 0.308 and p = 0.005] and direct correlation with TG (r = 0.426 and p 

<0.001). Linear regression analysis it became clear that for each increase of 

1 mg/L in the values of CRP expected an average reduction of 0,072 mg/dL 

of HDL, the 0,083 mg/dL of LDL, the 0,002 g /dL albumin, and an average 



 

increase of 0,564 mg/dL of triglycerides. Conclusion: Patients with an 

inflammatory process exhibit changes in the serum levels of the lipids HDL, 

LDL and TG that are related to the degree of inflammation. These changes 

occurred regardless of nutritional status. 

Descriptors: Lipoproteins. Lipoproteins,HDL. Lipoproteins, LDL. Cholesterol. 

Cholesterol, HDL. Cholesterol, LDL. Lipids. Fats. Inflammation. 

Infection. C-reactive protein. Emergency medical services. 

Nutritional status. Child. Adolescent. 
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1.1 Metabolismo Lipídico 

A palavra lipídio é derivada do grego “lipos” que significa gordura. As 

gorduras podem se apresentar de diferentes formas: óleos (forma líquida), 

gorduras propriamente ditas (forma sólida), ceras (ésteres formados a partir 

de ácidos graxos e alcoóis), esteróis (colesterol e hormônios sexuais) e 

sabões, detergentes e sais biliares (Mahley et al., 2010). 

A função básica das gorduras no organismo humano é o 

armazenamento e fornecimento de energia de alta densidade, ou seja, 9,3 

kcal para cada grama de lipídio. Elas têm, porém diversas outras funções 

como a manutenção da temperatura corporal e a proteção mecânica de 

ossos e órgãos. São componentes estruturais das células principalmente da 

camada fosfolipídica, transportam vitaminas lipossolúveis, participam da 

síntese de hormônios, síntese de mediadores inflamatórios, participam do 

processo inflamatório e do estresse oxidativo (Torrinhas et al., 2009). 

As gorduras são compostas por grupos de ácidos graxos que são ácidos 

carboxílicos com cadeias não ramificadas, formadas por número par de átomos 

carbonos que são unidos por ligação simples ou dupla. Os ácidos graxos são 

obtidos pelo organismo através da digestão e absorção das gorduras da dieta, 

mas também podem ser sintetizados a partir da glicose e aminoácidos pelo 

fígado, tecido adiposo e glândulas mamarias (De Angelis, 2007). 
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Os lipídios são armazenados no organismo humano na forma de 

triglicerídeos (TG) que são constituídos de triésteres de ácidos graxos 

acoplados a uma molécula de glicerol. Eles são a principal forma de 

armazenamento de energia no tecido adiposo e muscular. São transportados 

no interior das lipoproteínas (Lp) na circulação sanguínea/linfática, 

hidrolisados para liberação de ácidos graxos livres e utilizados como fonte 

de energia. O aumento da dosagem sérica de TG geralmente decorre de um 

aumento na circulação de partículas ricas em triglicerídeos: os quilomicrons 

(QM) ou as lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) (Mahley et al., 

2010). 

Lipoproteínas são estruturas esféricas constituídas de uma camada 

externa hidrófila composta por proteínas, colesterol e fosfolipídios mais um 

núcleo de lipídios hidrofóbicos compostos por triglicerídeos e ésteres de 

colesterol (Figura 1). As lipoproteínas são produzidas principalmente no 

fígado, mas também podem ser formadas nos intestinos e circulação 

linfática. Elas podem ser estruturadas na forma de quilomicrons, na forma de 

VLDL, lipoproteína de densidade intermediária (IDL), lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL), lipoproteínas de alta densidade (HDL) e lipoproteína-a [Lp 

(a)]. As proteínas pertencentes à estrutura das lipoproteínas são chamadas 

de apoproteínas (apo) (Torrinhas et al., 2009). 
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Figura 1 - Representação esquemática das lipoproteínas LDL e HDL [Fonte: Lépori 
(2003)] 

Os quilomicrons são partículas que transportam lipídios oriundos da 

dieta através do sistema linfático. Estes lipídios, na corrente sanguínea, após 

passagem pelo fígado, são transportados principalmente na forma de VLDL, 

mas também de IDL e LDL. Dentre as lipoproteínas, as VLDL são partículas 

maiores em tamanho e de menor densidade. Elas são produzidas pelo fígado 

e transportam grande quantidade de TG. Durante a circulação sanguínea da 

VLDL, os TG são hidrolisados pela lípase lipoproteica e os ácidos graxos (AG) 

são liberados para os tecidos. Parte das VLDL dá origem às IDL, que são 

rapidamente removidas da circulação (Torrinhas et al., 2009). 

Outra parte das VLDL dá origem também às LDL que são estruturas 

menores que as VLDL e IDL, compostas por colesterol, pequena quantidade 

TG e de apoproteínas (apo B100 ou apo CIII). As LDL permanecem por longo 

período na circulação até serem removidas pelo fígado. O acúmulo e a 
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oxidação das LDL estimulam o surgimento de moléculas de adesão 

leucocitária na superfície endotelial. Monócitos e linfócitos são, então, atraídos 

e aderidos à parede endotelial e migram para o espaço subendotelial, e na 

forma de macrófagos captam a LDL oxidada, transformando-se em células 

espumosas. Mediadores inflamatórios estimulam a proliferação e migração de 

células musculares lisas da camada média para a íntima onde contribuem 

para a formação da capa fibrosa da placa aterosclerótica. A ruptura desta 

capa expõe material lipídico altamente trombogênico o que pode levar a 

formação de trombo sobrejacente (Hansson, 2005). 

A HDL é formada por cerca de 50% de lipídios (fosfolipídios, 

colesterol, colesterol esterificado, TG) e 50% de proteínas. As principais 

apoproteínas ligadas às HDL são apo AI e AII. A HDL é sintetizada 

principalmente no fígado, mas também no intestino e na circulação. Ela é 

responsável pela esterificação e transporte reverso do colesterol (transporte 

do colesterol dos tecidos para o fígado) (Tall, 1990). Neste processo a HDL 

absorve o excesso de colesterol através das células espumosas na placa 

aterosclerótica. A proteção dos vasos contra a aterogênese por ação da HDL 

também se dá através da remoção de lipídeos oxidados da LDL, inibição da 

fixação de moléculas de adesão ao endotélio e estimulação da liberação de 

oxido nítrico (Rosenson et al., 2012). 

As apoproteínas se encontram associadas a lipoproteínas específicas, 

agindo como cofatores enzimáticos e receptores de membrana (Mahley et 

al., 1984). Fazem parte das lipoproteínas vários tipos diferentes de 

apoproteínas [AI, AII, AIV, AV, B100, B48, CI, CII, CII, E, apo (a) e D]. A apo 
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AI é uma apoproteína sintetizada pelo intestino e fígado, e é constituinte dos 

quilomicrons e do HDL. Alem de sua função estrutural a apo AI se liga a 

lecitina colesterol acil transferase (LCAT), que esterifica o colesterol livre nas 

partículas de HDL. A LCAT também pode ser ativada pelas apo IV e apo CI. 

Partículas de HDL e precursores como pré-βHDL funcionam como aceptores 

de colesterol liberado pelas células. O efluxo de colesterol para HDL 

representa parte da via de transporte reverso de colesterol. Esta via leva o 

colesterol dos tecidos periféricos de volta para o fígado. A apo AI funciona 

como proteína de reconhecimento para ligação com a “ATP binding cassette 

transporter AI” (ABCA1, ABCG1, ABCG4), os quais modulam o efluxo de 

colesterol das células (macrófagos) para o HDL. Também tem capacidade 

de reconhecimento e ligação com o “scavenger receptor” tipo I classe B (SR-

BI) que modula a captação de colesterol para o fígado. Apo AII é sintetizada 

principalmente pelo fígado. Ela é encontrada junto com apo AI em uma 

subfração de HDL. Sua função está ligada principalmente à ativação da 

lípase hepática e inibição da LCAT. A apo AII é considerada uma 

apoproteína pró-aterogênica (Fruchart e Ailhaud, 1992; Mahley et al., 2010). 

A apo B100 é produzida pelo fígado e serve como proteína estrutural 

das lipoproteínas VLDL, IDL e LDL. Ela funciona como um ligante do 

receptor de LDL. A apo B-48 é produzida no intestino e é constituinte 

estrutural dos quilomicrons. Ela não se liga ao receptor de LDL. A apo E é a 

principal responsável pela remoção de VLDL e IDL mediada por receptores. 

Ela é sintetizada principalmente pelo fígado, mas também por astrócitos, 

neurônios cerebrais, macrófagos, células da musculatura lisa arterial e 

queratinócitos. Apoproteína CI, CII e apo CIII são sintetizadas principalmente 
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pelo fígado, mas também por macrófagos e intestino em pequena 

quantidade. A apo CI funciona como ativador da LCAT. As apo CI e CIII 

podem deslocar a apo E da superfície, interferindo, portanto no clearance 

das lipoproteínas. A apo CII atua como cofator da lipoproteína lípase (LPL). 

A apo CIII tem efeitos considerados pró-aterogenicos, dentre ele inibe a 

hidrolise de TG pela lípase hepática e LPA. Apo V é produzida pelo fígado e 

afeta profundamente as concentrações de triglicerídeos. É um potente 

ativador da lipólise mediada pela LPL e inibe a produção hepática de VLDL 

(Gotto, 1990; Mahley et al., 2010). 

1.2 Alterações Lipídicas e Resposta Inflamatória 

Durante o processo inflamatório agudo ocorrem alterações na 

concentração e composição dos lipídios e lipoproteínas plasmáticas. A 

produção de AG tem como finalidade principal suprir as necessidades 

energéticas dos hepatócitos no fígado, do miocárdio e da musculatura 

esquelética. Os lipídios também participam da produção de mediadores 

inflamatórios e imunológicos. A intensidade da lipólise e mobilização dos 

lipídios é dependente do grau de hipermetabolismo e inflamação (Oliveira, 

2005). 

A intensidade da inflamação pode ser estimada pelas proteínas de 

fase aguda, que são proteínas cujas concentrações na circulação sanguínea 

variam durante o estado inflamatório (infecção, trauma, neoplasias, doenças 

reumáticas, etc.). Existem diversas substancias que apresentam esta 

característica tais como a proteína C reativa (PCR), procalcitonina, alfa-1 
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anti-tripsina, ferritina, haptoglobina, interleucinas, albumina e transferrina 

(Gabay et al., 1997; Nijsten e Olinga, 2000; Nemeth et al., 2002). Na prática 

clínica a dosagem de PCR é a mais utilizada para quantificação do grau de 

inflamação devido à disponibilidade de dosagem laboratorial e ao menor 

custo em relação às outras proteínas de fase aguda (Delgado et al., 2008). 

A proteína C reativa é uma proteína (pentraxina) produzida pelos 

hepatócitos durante a fase aguda da resposta inflamatória. Sua produção é 

estimulada principalmente pelas citocinas pró-inflamatórias Interleucina-6 e 

Interleucina1β, em interação com diversas outras citocinas. A PCR tem 

participação fundamental na primeira linha de defesa com ativação do sistema 

complemento e de células fagocíticas durante processos infecciosos, 

principalmente de origem bacteriana. Durante processos infecciosos de origem 

viral, a PCR também tem sua produção estimulada em menor intensidade, 

assim como em situações de inflamação de origem não infecciosa como, por 

exemplo, na presença de neoplasias, doenças reumáticas, obesidade, estados 

alérgicos, doenças cardiovasculares, dentre outras (Black et al., 2004). 

As alterações nas concentrações das proteínas de fase aguda na 

circulação se dão em diversas magnitudes. Os componentes do sistema 

complemento, por exemplo, aumentam cerca de 50% em situações de 

inflamação sistêmica, enquanto a PCR pode ter um aumento de cerca de 

1000 vezes na sua concentração. O aumento da PCR, assim como das 

demais proteínas inflamatórias, não se dá de forma uniforme em todos os 

pacientes com a mesma doença, existindo uma regulação individual da sua 

produção (Gabay e Kushner, 1999). 
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A PCR é, portanto, um marcador inflamatório inespecífico. Valores 

menores que 1 mg/L refletem um estado de inflamação leve que podem 

estar associados às variações genéticas, diferentes hábitos alimentares, 

tabagismo, hipertensão arterial, diabetes melito ou a estados clínicos 

considerados não inflamatórios (Kushner et al., 2006). Para doença 

cardiovascular, inclusive, existe uma estratificação de risco de acordo com a 

dosagem de PCR, sendo considerado alto risco os pacientes com níveis 

acima de 0,3 mg/L (Pearson et al., 2003). As infecções bacterianas estão 

associadas a valores de PCR acima de 5 mg/L (Flanders et al., 2004). 

Valores de PCR acima de 10 mg/L em adultos com pneumonia estão 

associados a infecções mais graves e de pior prognostico. A persistência de 

concentrações de PCR aumentadas, durante o tratamento infeccioso, 

também está associada à falha terapêutica e a complicações (Smith et al., 

1995). Em pacientes adultos, níveis de PCR à admissão em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) maiores do que 10 mg/dL estão relacionados à 

disfunção orgânica e a maior taxa de mortalidade (Lobo et al., 2003). 

Diversos estudos experimentais têm demonstrado o benefício de 

níveis mais altos de HDL e de apo AI (principal apoproteína ligada à HDL) na 

circulação e melhor resposta imunológica frente a quadros de infecção 

sistêmica grave. A administração de apo AI em animais com infecção grave 

reduziu a produção de mediadores inflamatórios e a mortalidade em alguns 

desses estudos (Hudgins et al., 2003; Imai et al., 2003; Berbée et al., 2006; 

Jiao e Wu, 2008; Guo et al. 2013). 

Pacientes adultos com inflamação sistêmica grave, que cursam com o 

aumento de proteínas de fase aguda e citocinas, apresentam alterações 
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agudas no perfil lipídico. Estas alterações se caracterizam pela diminuição 

dos níveis de HDL, CT, LDL e aumento dos níveis de TG na circulação 

(Alvarez e Ramos, 1986). 

Em situações de estresse metabólico como na síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica (SIRS) as alterações lipídicas de apo AI se 

relacionaram com maior tempo de internação na Unidade de Terapia 

Intensiva (Chenaud et al., 2004). 

Durante processos infecciosos com sepse ocorre uma redução dos 

níveis de HDL e LDL, bem como elevação dos níveis de TG durante os 

primeiros três dias da admissão, com inicio da recuperação dos níveis das 

lipoproteínas após o terceiro dia (van Leeuwen et al., 2003). As alterações 

do perfil lipídico durante a infecção são mais acentuadas nas primeiras 72 

horas, mas podem levar mais do que sete dias para retornarem aos valores 

anteriores à infecção (Gidding et al., 1998). 

Os pacientes com alterações das dosagens de lipoproteínas a 

admissão na UTI se correlacionaram inversamente com dosagens de 

interleucina-6 e tiveram significativamente maior tempo de internação e uma 

maior taxa de mortalidade (Chien et al., 2005). Alterações agudas das 

dosagens de lipoproteínas com redução significativa de HDL e de apo AI 

também se correlacionam com maior pontuação nos escores de gravidade 

em pacientes gravemente doentes (Gordon et al., 2001). 

Além da associação das modificações do perfil lipídico durante a 

infecção relacionado com a resolução do quadro séptico, a inflamação 

sistêmica em humanos também altera o metabolismo do HDL, o que pode 
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levar a um remodelamento desta lipoproteína, favorecendo processos 

aterogênicos independente dos níveis prévios de HDL e apo AI (de la Llera 

Moya et al., 2012). 

Em pediatria poucos estudos relacionaram inflamação e infecção às 

alterações no perfil lipídico, mostrando alterações similares às evidenciadas 

em adultos (Yildiz et al., 2009). Em crianças com sepse meningocócica, foi 

evidenciado que baixas dosagens de CT, HDL e LDL nas primeiras 24horas 

de admissão em UTI, se relacionaram maior mortalidade e maior pontuação 

no escore de gravidade Pediatric Risk of Mortality (PRISM). Os níveis de 

lipoproteínas se normalizaram cerca de um três meses após admissão na 

unidade de terapia intensiva (Vermont et al., 2005). 

Foram poucos estudos também que relacionaram estado de 

inflamação leve com perfil lipídico em pediatria. Na Suécia, escolares e 

adolescentes em acompanhamento ambulatorial tiveram níveis de CT, HDL 

e LDL coletados durante período de infecção leve e comparados com 

valores coletados na rotina três anos antes. Os valores de HDL, LDL e CT 

foram significativamente menores no grupo com infecção em relação às 

dosagens anteriores, sendo esta diferença mais acentuada nos pacientes 

com PCR aumentado (Aburawi et al., 2006). Este dado preocupa quando 

nos deparamos com o risco de que a redução significante dos níveis de HDL 

nas primeiras 24 horas de infecção, mesmo com recuperação nos meses 

subsequentes, possa levar a um espessamento da camada intima da 

carótida (Liuba et al., 2003). 
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1.3 Lipoproteína de Alta Densidade 

Dentre as lipoproteínas plasmáticas, as partículas de HDL têm como 

característica estrutural serem as menores em tamanho, porém as de maior 

densidade, por conterem grande quantidade de proteínas. Sua composição 

é modificada durante seu metabolismo podendo se apresentar como Préβ 

HDL, HDL2 e HDL3 (Soran et al., 2012). As apoproteínas pertencentes a 

estas lipoproteínas também podem ter diferentes isoformas fazendo com 

que existam, portanto, HDL com diferentes características (Karlsson et al., 

2005). Através de analise proteômica, foi identificado que pacientes 

portadores de artrite reumatoide têm HDL com composição proteica comum 

entre si. O mesmo ocorre em outras situações como na doença coronariana, 

insuficiência renal crônica e psoríase. Esta informação ressalta a importância 

de se estudar outras funções da HDL na inflamação, ainda desconhecidas 

(Marsche et al., 2013). 

A HDL tem propriedades anti-inflamatórias durante a infecção como a 

neutralização de lipopolissacárides (através da apo AI), sobre 

monócitos/macrófagos (inibição da apresentação de antígenos) e supressão 

da produção de citocinas/quimiocinas. Ela pode ser enriquecida de proteínas 

ligadas à resposta inflamatória de fase aguda, metabolismo lipídico, ativação 

do sistema complemento, regulação do fator de crescimento tumoral e 

proteólise (Soran et al., 2012; Marsche et al., 2013). 

A HDL tem um importante papel como modulador da resposta 

inflamatória e também exerce um papel relevante na neutralização de 

lipopolissacarides durante a infecção bacteriana (Murch et al., 2006). Alguns 
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fatores como a diminuição da produção do colesterol, sua utilização para 

clareamento dos mediadores inflamatórios, a hemodiluição podem contribuir 

para alteração da concentração das lipoproteínas nos pacientes com SIRS e 

sepse (Chiarla et al., 2010). Um estudo dosou HDL em 1719 pacientes 

adultos internados e concluiu que para cada aumento de 1mg/dL nos níveis 

de colesterol durante a internação diminuem a chance se sepse grave em 

3% (Grion et al., 2010). 

Pessoas com níveis altos de HDL geneticamente determinados têm 

menor produção de mediadores inflamatórios quanto submetidos à infusão 

de endotoxina bacteriana (Birjmohun et al., 2007). 

Além da função relacionada a processos inflamatórios a HDL tem 

papel fundamental na prevenção dos processos aterogênicos e seu efeito 

terapêutico tem sido cada vez mais estudado (Toth et al., 2013). 

1.4 Aterogenese e Alterações Lipídicas 

A aterogênese é uma doença inflamatória crônica de origem 

multifatorial e o metabolismo lipídico está intimamente relacionado com 

estados inflamatórios. A agressão ao endotélio vascular devido à elevação 

de lipoproteínas VLDL e LDL, hipertensão arterial, tabagismo e hiperglicemia 

levam ao aumento da permeabilidade da intima dos vasos, com 

consequente retenção de lipídios no espaço subendotelial. A LDL sofre 

oxidação estimulando o surgimento de moléculas de adesão leucocitária na 

superfície endotelial. Monócitos e linfócitos são aderidos à parede endotelial, 

migram para o espaço subendotelial onde captam a LDL oxidada. Os 



INTRODUÇÃO - 14 

 

mediadores pró-inflamatórios estimulam a proliferação e migração de células 

musculares lisas da camada média para a íntima onde contribuem para a 

formação da capa fibrosa da placa aterosclerótica (Figura 2). A ruptura desta 

capa expõe material lipídico altamente trombogênico o que pode levar à 

formação de trombo sobrejacente (Sposito et al., 2007). 

 

Figura 2 - Representação esquemática da placa aterosclerótica em vaso sanguíneo 
arterial [Fonte: Lépori (2003)] 

A inflamação no endotélio pode ser detectada através da PCR, que é 

também um marcador de risco para doenças cardiovasculares. A dosagem 

da PCR ultrassensível (PCRus) é utilizada detecção de risco precoce para 

prevenção de doenças coronarianas. O papel na patogênese da 

aterosclerose ainda esta em estudo, porém sabe-se que a PCR se liga a 

fosfocolina de LDL oxidada, regula a expressão de moléculas de adesão 

endoteliais, aumenta a absorção de lDL em macrófagos, inibe a síntese 
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endotelial de oxido nítrico nas células endoteliais da aorta e aumenta a 

expressão e atividade do inibidor-1 do ativador do plasminogênio (Jialal et 

al., 2004). 

Pacientes obesos e dislipidêmicos são considerados pacientes com 

algum grau de inflamação detectável através de PCRus. Assim como ocorre 

em adultos obesos, crianças e adolescentes obesos (Z-escore para o índice 

de massa corpórea [IMC] maior que 2), também tem aumento de PCRus e 

interleucina-6 circulantes, o que demonstra um estado inflamatório que pode 

ser predisponente a doenças cardiocirculatórias, principalmente se esta 

condição se perpetuar até a vida adulta. A associação com síndrome 

metabólica agrava ainda mais este risco (Weiss et al., 2004). 

Adolescentes com síndrome metabólica têm 3,4 vezes mais risco de 

desenvolver aterosclerose na idade adulta do que aqueles sem síndrome 

metabólica. No entanto, se tratados precocemente voltam a ter os mesmos 

riscos da população normal (Magnussen et al., 2012). A hipertensão arterial 

sistólica e níveis aumentados de LDL na infância são fatores predisponentes 

para o depósito de cálcio nas artérias na vida adulta independente dos 

outros fatores de risco (Hartiala et al., 2012). 

O risco para desenvolvimento de doença coronariana (DAC) aumenta 

progressivamente a partir do aumento de CT e TG acima dos valores 

considerados limítrofes e da diminuição do HDL, mas principalmente se 

estas duas alterações estiverem presentes. Além das alterações do perfil 

lipídico, outros fatores de risco para DAC são: sexo masculino, hipertensão 

arterial, tabagismo, obesidade grave, doença cerebrovascular ou doença 
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arterial periférica, diabetes melitus, historia familiar de DAC prematura 

(abaixo de 55 anos de idade em parentes de primeiro grau) e sedentarismo 

(Back et al., 2005). 

Os estudos Muscatine e Bogalusa, importantes estudos de Coorte 

iniciados na década de 70, demonstraram que a dislipidemia e hipertensão 

arterial na infância predispõem ao desenvolvimento de espessamento da 

camada intima das artérias na vida adulta (Schrott et al., 1979 e 1982) e que 

alterações ateroscleróticas estão presentes nas artérias de jovens 

assintomáticos, principalmente naqueles com obesidade, hipertensão arterial 

e dislipidemia (Berenson et al., 1998). Uma avaliação destes estudos sugere 

que a idade de maior risco para o desenvolvimento de DAC na vida adulta, 

quando da exposição aos fatores de risco, é a partir de nove anos de idade 

(Juonala et al., 2010). 

Crianças com sobrepeso e obesidade têm maior chance de se 

tornarem adultos obesos e com maior chance também de apresentarem 

todas as comorbidades relacionadas como diabetes tipo 2, hipertensão 

arterial, dislipidemia e aterosclerose. Crianças com sobrepeso e obesas que 

não desenvolveram obesidade na vida adulta apresentam os mesmos riscos 

da população eutrófica, ressaltando a importância do tratamento o quanto 

antes da obesidade na infância (Juonala et al., 2011). 
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1.5 Alterações Lipídicas e Estado Nutricional 

As hiperlipidemias são doenças caracterizadas pela excessiva 

produção ou diminuição do clearance de uma ou mais classes de 

lipoproteínas plasmáticas. As hiperlipidemias primárias, ou geneticamente 

determinadas, mais comumente encontradas na faixa etária pediátrica são 

as hipercolesterolemia familiar homo e heterozigótica, hipertrigliceridemia 

endógena, hiperquilomicronemia e hiperlipidemia combinada. Elas podem 

ser classificadas genotipicamente em monogênicas (alteração de um só 

gene) ou poligênicas (associação de múltiplas mutações). São causas de 

hiperlipidemia secundaria, em pediatria, o diabetes melitus, o hipotireoidismo, a 

síndrome nefrótica, e secundaria ao uso de medicamentos como 

isotretinoina (Romaldini, 2010). 

Na classificação fenotípica ou bioquímica, que leva em consideração 

os níveis circulantes de CT, LDL, HDL e TG, as dislipidemias podem ser de 

quatro tipos: 

- Hipercolesterolemia isolada: elevação isolada de LDL. 

- Hipertrigliceridemia isolada: elevação isolada de TG. 

- Hiperlipidemia mista: elevação de LDL e TG. 

- HDL baixo: diminuição do HDL associado ou não a elevação de 

LDL e TG (Xavier et al., 2013). 

Os valores dos lipídios séricos considerados normais, segundo as 

diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) para crianças de 

dois a 19 anos de idade, estão descritos no Quadro 1 (Xavier et al., 2013). 
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Quadro 1 - Valores de referência dosagem de lipídios em crianças de 2 

a 19 anos de idade segundo a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia 

Lipídios 
Desejáveis 

(mg/dL) 
Limítrofes 

(mg/dL) 
Aumentados 

(mg/dL) 

CT < 150 150 - 169 ≥ 170 

LDL < 100 100 - 129 ≥ 130 

HDL ≥ 45   

TG < 100 100 - 129 ≥ 130 

CT: colesterol total; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL: lipoproteína de alta densidade: 
TG: triglicérides. 

No Brasil a prevalência de dislipidemia está entre 28 e 40% das 

crianças e adolescentes segundo alguns estudos realizados em diferentes 

regiões do país (Moura et al., 2000; Dalpino et al., 2006; de Alcântara Neto 

et al., 2012). Estes valores estão subestimados se considerarmos que 

atualmente o valor de CT desejável abaixo de 150 mg/dL segundo a V 

diretriz publicada em 2014. Crianças obesas apresentam maior risco para 

dislipidemia e hipertensão arterial (Gama et al., 2007; Pereira et al., 2009). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) nos últimos 10 

anos houve uma diminuição da subnutrição brasileira e um aumento da 

obesidade infantil (OMS, 2014a), fator esse que contribui para um aumento 

da dislipidemia secundária. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) o numero de crianças de cinco a nove anos 

de idade com sobrepeso aumentou de 15% para 34%, o número de obesos 

aumentou de 4,1% para 16,6% em meninos e de 11,9 para 32% em meninas 

(SBP, 2008). Dados do National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES), de 1999 a 2006, mostrou uma prevalência de dislipidemia em 

crianças nos Estados Unidos, com pelo menos uma das frações dosadas 

alteradas, em crianças de seis a 19 anos de idade, de 20,6%. Crianças com 
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sobrepeso e obesas mostraram serem 1,6 e três vezes mais propensos à 

dislipidemia, respectivamente (CDC, 2010). Entre 2007 e 2010 medidas de 

intervenção como dieta saudável, promoção da atividade física e diminuição 

do tabagismo, reduziram significativamente os níveis de colesterol para 10% 

e de hipertrigliceridemia de 11,3% para 8,1 (Kit et al., 2012). A obesidade, 

dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica na infância e adolescência são 

fatores de risco para o desenvolvimento do processo de aterogênese (Li et 

al., 2003; Berenson et al., 1998; Morrison et al., 2012; Raitakari, 2014). 

As recomendações da SBC para dosagem de lipídios séricos com 

finalidade de triagem de risco para crianças e adolescentes estão descritas 

no Quadro 2. 

Quadro 2 - Recomendação da SBC para dosagem de lipídios em 

crianças e adolescentes de 2 a 19 anos de idade 

Familiares Pai, mãe, avós, primos de primeiro grau com história de 
dislipidemia, aterosclerose 

Manifestação 
clínica 

Dislipidemia 

Outros fatores de 
risco 

Tabagismo, hipertensão arterial 

Doenças Hipotireoidismo, síndrome nefrotica, imunodeficiência 

Em uso de 
medicamento 

Anticonceptivo oral, imunossupressores, corticoides, 
antirretrovirais e outras drogas que possam elevar o colesterol 
sérico 

Quanto ao tratamento da dislipidemia em pediatria recomenda-se que 

aos dois anos devem-se iniciar medidas não farmacológicas como alteração 

dos hábitos alimentares, atividade física, e eliminar fatores de risco, 

acompanhado por médico e nutricionista. Após os 10 anos quando 

necessário iniciar tratamento farmacológico. Para os hipercolesterolêmicos 
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homozigotos ou heterozigotos graves que poucos respondem a dieta 

alimentar, considerar iniciar tratamento farmacológico antes dos 10 anos de 

idade. Nos casos de hiperquilomicronemia grave indica-se restrição grave da 

oferta de gordura, mesmo antes de dois anos de idade, devido ao risco alto 

de desenvolver pancreatite. No caso de hipertrigliceridemia endógena deve-

se restringir a oferta de carboidrato na dieta. 

Segundo a SBC o tratamento farmacológico está indicado quando os 

valores de LDL estiverem maiores que 190mg/dL; ou maiores que 160 

mg/dL quando há dois ou mais fatores de risco, ou historia familiar, ou 

aterosclerose prematura; ou maiores que 130mg/dL nos raros casos de 

comprometimento aterosclerótico (Quadro 2). 

As resinas constituem a primeira escolha não devendo ser 

administradas na forma homozigótica. As estatinas podem ser utilizadas na 

forma mais grave. Os fármacos dever ser iniciados na menor dose indicada 

e a dose ser aumentada progressivamente. Exames clínicos e laboratoriais 

de controle devem ser adotados para eventuais efeitos adversos (Xavier et 

al., 2013). 

As estatinas alem de reduzirem o CT, LDL nesta faixa etária também 

promovem melhora da função endotelial e diminuição da espessura intima-

media da carótida e regressão de xantomas. Para hipertrigliceridemia 

endógena quando as respostas à intervenção não farmacológicas não forem 

satisfatória, fibratos e AG Ômega 3 podem ser administrados, porém a 

experiência é pequena. Outras medidas para dislipidemia graves podem ser 

plasmaferese ou LDL aférese (Xavier et al., 2013). 
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Quadro 3 - Fármacos utilizados no tratamento das dislipidemias na 

criança e adolescentes 

RESINAS - Constituem a primeira escolha 

- Não devem ser administradas na forma homozigótica 

- Iniciar na menor dose indicada e a dose ser aumentada 
progressivamente 

- Exames clínicos e laboratoriais de controle devem ser adotados para 
eventuais efeitos adversos 

ESTATINAS - Iniciar nas formas mais graves 

- Reduzem o CT, LDL e também promovem melhora da função 
endotelial, diminuição da espessura intima-media da carótida e 
regressão de xantomas 

FIBRATOS - Para hipertrigliceridemia endógena quando as respostas à 
intervenção não farmacológicas não forem satisfatória 

- Considerar associação com Ômega 3 

Nos casos de dislipidemia secundaria a causa de base deve sempre 

ser tratada e os medicamentos potencialmente indutores de alterações e 

retirados ou substituídos (Xavier et al., 2013). 

1.6 Justificativa 

Considerando a possibilidade significativa de mudança no perfil 

lipídico, na instalação da doença inflamatória, associada ou não à infecção, 

com risco de desenvolvimento de aterogênese a médio e longo prazo, torna-

se relevante o estudo comparativo da avaliação das concentrações dos 

principais indicadores lipídicos em crianças e adolescentes com e sem 

processo inflamatório. 
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1.7 Hipótese 

Existem diferenças nas concentrações dos principais indicadores do 

perfil lipídico de crianças e adolescentes, com processo inflamatório, mesmo 

de menor intensidade e que potencialmente podem ter repercussão em 

processos de aterogênese futura. 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Principal 

Comparar o perfil lipídico, com a dosagem de colesterol total, HDL, 

LDL e triglicérides, em crianças e adolescentes, com e sem inflamação, que 

procuraram atendimento num pronto socorro geral de pediatria de um 

hospital universitário de nível de atendimento secundário. 

2.2 Secundário 

- Comparar os resultados do perfil lipídico com a classificação 

nutricional realizada pelo Z-escore, segundo os critérios antropométricos 

principais: peso, estatura e idade. 

- Avaliar associação da intensidade da resposta inflamatória e 

alterações do perfil lipídico. 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 População 

Este estudo foi realizado em lactentes, crianças e adolescentes 

atendidos no serviço de emergência de um hospital universitário de nível de 

atendimento secundário. Este pronto atendimento funciona 24 horas e 

atende uma média de 188 pacientes (lactentes, crianças e adolescentes até 

15 anos incompletos) por dia. Caracteriza-se por um hospital geral que 

presta atendimento a comunidade, alunos e funcionários da universidade 

através de atendimento de emergência clínico/cirúrgico e ambulatorial. 

Possui capacidade para 234 leitos de internação distribuídos em pediátricos, 

clínicos, cirúrgicos, maternidade, unidade de terapia intensiva adulto, 

pediátrica e neonatal. Realiza exames laboratoriais e de imagem na própria 

unidade hospitalar. 

3.2 Desenho do Estudo 

Este é um estudo transversal, em que foi analisado o perfil lipídico de 

pacientes com queixas relacionadas à infecção/inflamação, avaliando-se 

concomitantemente as variáveis adicionais como: estado nutricional, idade, 

gênero, concentrações de albumina e glicemia. A coleta de dados foi 

realizada entre outubro de 2012 a agosto de 2013. 
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Critérios de inclusão: foram incluídos pacientes de três meses a 

quinze anos de idade incompletos, atendidos no pronto atendimento, com e 

sem diagnostico presumido de processo inflamatório (principalmente de 

causa infecciosa). 

Critérios de exclusão: foram excluídos pacientes com historia de 

doença hepática, dislipidemia, de diabetes melitus, erros inatos de 

metabolismo, com relato de uso de altas doses de corticosteroides (mais de 

1 mg/kg/dia de dose equivalente de prednisona, por mais de 10 dias) ou 

aqueles cujos responsáveis não aceitaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) (Anexo A). 

Este trabalho foi aprovado como projeto de pesquisa com o protocolo 

número 0334/11 pela Comissão de Ética para Análise de projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) (Anexo B). 

Os pacientes foram separados em dois grupos para análise de acordo 

com os valores da PCR, que é um importante marcador inflamatório. 

Consideramos os valores abaixo de 5 mg/L como normais de acordo com os 

valores de referência estabelecidos para pacientes saudáveis e não 

gestantes (Dati et al., 1996). Denominamos grupo I ou de pacientes 

“inflamados”, o grupo cuja PCR resultou maior ou igual a 5 mg/L, e grupo II 

ou de pacientes “não-inflamados”, o grupo cuja PCR resultou menor que 5 

mg/L (Anexos C e D). 

Durante o atendimento no pronto socorro realizamos para cada 

paciente uma dosagem de colesterol total (CT), HDL, LDL, TG, PCR, 

proteínas totais/frações e glicemia por fita. O material biológico foi 
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processado pelo laboratório do Hospital Universitário da Universidade de 

São Paulo (HU-USP), com a utilização das seguintes metodologias: 

colesterol oxidase automatizado para CT, direto automatizado para HDL, 

cálculo Friedewald para LDL, glicerol peroxidase automatizado para TG, 

biureto automatizado para proteínas totais, VBC (verde de bromocresol) 

automatizado para albumina (ALB) e nefelometria para PCR 

(CardioPhase®hsCRP da Siemens Healthcare Diagnostics). A glicemia por 

fita reagente foi aferida pelo aparelho Accu-Chek®. 

Os resultados dos exames laboratoriais e a classificação do estado 

nutricional foram comparados entre os grupos I e II. Também foram 

analisadas diferenças quanto à idade e sexo. 

A interpretação dos resultados do perfil lipídico dos pacientes foi 

baseada nas recomendações da V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (Xavier 

et al., 2013) e do Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular 

Health and Risk Reduction in Children and Adolescents (NHLBI, 2014). 

Foram considerados normais os resultados das dosagens dos lipídios que 

estiveram dentro dos valores desejáveis: CT < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, 

TG < 100 mg/dL e HDL ≥ 45 mg/dL para os pacientes de todas as faixas 

etárias. Os valores limítrofes e aumentados foram considerados alterados. 

Quanto à avaliação nutricional os pacientes foram classificados de 

acordo com as medidas antropométricas de peso, estatura, IMC e do Z-escore. 

A classificação nutricional do paciente foi determinada de acordo com as curvas 

de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012 e 2014b). 
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Foram agrupados para análise estatística em três grupos de acordo 

com o valor do Z-escore: eutróficos (≥ -2 a ≤ 1), sobrepeso/obesos (> 1) e 

magreza/magreza extrema (<-2). Para os menores de cinco anos 

incompletos os pacientes com risco para sobrepeso (o Z-escore > 1 e ≤ 2) 

foram considerados como eutróficos, sendo considerado 

sobrepeso/obesidade aqueles cujo valor do Z-escore foi > 2, para esta faixa 

etária. Para facilitação e melhor precisão dos cálculos foi utilizado o 

programa WHO-AnthroPlus da OMS que é fornecido pelo site da OMS (OMS 

AnthroPlus, 2012). 

A Figura 3 resume o desenho do estudo. 

 

Figura 3 - Fluxograma do desenho do estudo 
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3.3 Cálculo da Amostra 

A amostra foi calculada visando encontrar diferença de pelo menos 10 

mg/dL de HDL em crianças com e sem processo inflamatório, considerando 

a variabilidade da HDL de aproximadamente 15 mg/dL, com intervalo de 

confiança de 95% e poder do teste de 80%. Os testes foram realizados com 

nível de significância de 5%. 

3.4 Análise Estatística 

As variáveis qualitativas e classificações do perfil lipídico foram 

descritas com o uso de frequências absolutas e relativas e as variáveis 

quantitativas com o uso de medias e desvio padrão (DP). As características 

pessoais, classificação do estado nutricional e caracterização do perfil 

lipídico foram descritas com o uso de medidas resumo (média, DP, mediana, 

mínimo e máximo) e comparadas entre os grupos I e II com uso do teste t-

Student. 

Para os pacientes com PCR ≥ 5 mg/L foi calculada a correlação de 

Spearman entre o perfil lipídico e as seguintes variáveis: PCR, estado 

nutricional, idade e gênero. Para aquelas com correlação estatisticamente 

significante, foram ajustados os modelos de regressão linear, permanecendo 

nos modelos finais, apenas as variáveis com níveis descritivos inferiores a 

5% (p < 0,05). 
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3.5 Informações Adicionais 

Foi criada uma ficha individual para cada paciente para anotação das 

informações obtidas através de ficha de atendimento do pronto socorro e 

entrevista com os responsáveis: identificação, endereço, data de 

nascimento/idade, diagnostico no pronto socorro, doenças prévias, uso de 

medicações, anotação de resultado da glicemia por fita e dos dados 

antropométricos (Anexo E). 

Os resultados dos exames laboratoriais e demais informações foram 

compilados numa planilha Excel® para análise estatística. 

Os resultados dos exames laboratoriais foram postados via correio 

para o endereço referido pelos responsáveis ou entregues em mãos caso o 

paciente ainda estivesse internado ou retornasse para reavaliação médica. 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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Foram considerados elegíveis 129 pacientes. Houve perda de dois 

pacientes (amostra insuficiente para dosagem do PCR) e, em três não foram 

realizadas as medidas antropométricas. Portanto, dos 129 pacientes, foram 

incluídos para análise um total de 124. 

A análise geral da amostra revelou 60 crianças e adolescentes do 

sexo feminino (48,5%) e 64 do sexo masculino (51,5%). A mediana de 

idade dos pacientes incluídos no estudo foi de 51 meses, distribuídos da 

seguinte forma: 38 (30,6%) lactentes (menores de dois anos), 31 (25%) 

pré-escolares (de dois anos a menores de cinco anos) e 55 (44,4%) 

escolares e adolescentes (de cinco anos a menores de 15 anos). Quanto 

ao estado nutricional, 76,5% dos pacientes foram classificados como 

eutróficos, 17 % como sobrepeso ou obesos e 6,5% como magreza ou 

magreza extrema. 

Quanto às dosagens de lipídios, os resultados estavam dentro dos 

valores considerados desejáveis para 65,3% do CT, 81,5% para LDL, e 

65,3% para TG. Ou seja, encontramos alterações nos níveis de lipídios em 

34,7% dos pacientes para CT, 18,5% para LDL e 34,7% para TG. Quanto às 

dosagens de HDL, a maioria dos pacientes (67%) apresentou concentrações 

séricas abaixo dos valores considerados desejáveis. Os resultados 

laboratoriais estão expostos no Gráfico 1. Dos pacientes que apresentaram 
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baixas dosagens de HDL, 44,6% tinham alteração isolada desta lipoproteína. 

Nos demais observamos alteração associada em 39 (47%) de TG, 17 (20,5%) 

de CT e 12 (14,5%) de LDL. 

Gráfico 1 - Resultado dos principais indicadores do perfil lipídico (CT, 

LDL, TG, HDL) na amostra total 

 

Observou-se que, nos três grupos da classificação nutricional, a 

maioria dos pacientes apresentava níveis baixos de HDL, ou seja, esta 

alteração ocorreu independente do estado nutricional (Tabela 1). 

Tabela 1 - Estado nutricional e modificações nas concentrações dos 

lipídios séricos 

Classificação nutricional 
Lipídios alterados 

CT(%) LDL (%) TG (%) HDL (%) 

Eutrófico 39,5 18,5 37,5 64,5 

Magreza/Magreza extrema 14,5 14,5 28,5 71,5 

Sobrepeso/Obeso 19 19 23 76 
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Dos pacientes com CT acima dos limites desejáveis, 79% eram 

eutróficos e 21% tinham sobrepeso ou obesidade, não havendo crianças e 

adolescentes com estado de magreza ou magreza extrema. Dentre os 

pacientes que apresentaram dosagem de HDL abaixo do desejável, 76% 

eram eutróficos, 18% tinham sobrepeso ou obesidade, e 6% encontravam-se 

em estado de magreza ou magreza extrema (Tabela 2). 

Tabela 2- Distribuição dos pacientes de acordo com estado 

nutricional e as concentrações de CT acima do desejável e 

HDL abaixo do desejável 

Lipídios 

Classificação Nutricional 

Eutrófico 
(%) 

Sobrepeso/ 
Obesidade 

(%) 

Magreza/ 
Magreza 

extrema (%) 

CT acima do desejável 80 20 0 

HDL abaixo do desejável 76 18 6 

Analisando o estado nutricional de acordo com a faixa etária, 

observamos que dentro de cada grupo etário a maioria dos indivíduos eram 

eutróficos. No grupo escolares/adolescentes achamos, porém, 19 (34%) 

pacientes com sobrepeso ou obesidade, muito superior em relação às 

crianças de menor idade (Tabela 3). Os escolares/ adolescentes foram 

responsáveis por 90,5% dos pacientes com sobrepeso ou obesidade da 

amostra. 
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Tabela 3 - Estado nutricional em cada faixa etária na amostra total 

Faixa etária 

Classificação Nutricional 

Eutrófico 
(%) 

Sobrepeso/ 
Obesidade 

(%) 

Magreza/ 
Magreza 

extrema (%) 

Lactentes 94,7 Zero 5,3 

Pré-escolares 90,3 6,5 3,2 

Escolares/Adolescentes 58,2 34,5 7,3 

Quanto à distribuição do perfil lipídico em relação às diferentes faixas 

etárias observamos que os lactentes apresentaram uma maior porcentagem 

de pacientes com aumento de TG e baixo HDL em relação às crianças mais 

velhas (Tabela 4). 

Tabela 4 - Faixa etária e modificações do perfil lipídico 

Faixa Etária 
Lipídios alterados 

CT(%) LDL (%) TG (%) HDL (%) 

Lactente 10,5 15,8 68,4 89,5 

Pré-escolar 6,5 16,1 19,4 58,1 

Escolar/ Adolescente 10,9 21,8 18,2 56,4 

A média de glicemia capilar foi de 106,9 mg/dL (DP = 26,8), sendo 

56 mg/dL o valor mínimo e 288 mg/dL o valor máximo. Do total de pacientes, 

19 (15,3%) apresentaram valores de glicemia capilar acima de 126 mg/dL em 

medida única. 

Os principais diagnósticos presumidos e/ou confirmados dos 

pacientes durante o atendimento foram de pneumonia, dengue, febre sem 

sinais localizatórios, diarreia aguda, celulite, impetigo, apendicite aguda, 

infecção do trato urinário e pielonefrite. 
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De acordo com os valores da PCR, 82 pacientes foram incluídos no 

grupo I (PCR ≥ 5 mg/L) e 42 pacientes no grupo II (PCR < 5 mg/L). Na 

comparação entre os dois grupos não houve diferença estatisticamente 

significante para as variáveis: idade, gênero, estado nutricional, albumina 

sérica e também do perfil lipídico (CT, HDL, LDL e TG). Apenas a glicemia 

capilar mostrou-se aumentada significativamente no grupo I em relação ao 

grupo II (p = 0,01) (Tabela 5). 

Tabela 5 - Resultado do teste t-Student na comparação entre os 

grupos I e II de acordo com as variáveis: idade, glicemia, 

estado nutricional, perfil lipídico e concentrações de 

albumina 

Variável 

Grupo II 
PCR < 5mg/L 

Grupo I 
PCR > 5mg/L 

p 

Média Média  

Idade (meses) 71,47 56,42 0,107 

Glicemia (mg/dL) 98,15 111,33 0,010* 

IMC (Z-escore) 0,00 0,01 0,954 

CT (mg/dL) 142,36 133,66 0,116 

LDL (mg/dL) 82,19 74,29 0,087 

HDL (mg/dL) 41,19 39,12 0,467 

TG (mg/dL) 100,48 106,54 0,757 

ALB (g/dL) 4,42 4,39 0,573 

___ *Resultados relacionados à variável glicemia  

Foram analisados os pacientes do Grupo I, cujo valor da PCR foi maior 

ou igual a 5 mg/L, e aplicada uma analise de regressão linear (correlação 

Spearman), onde cada variável foi relacionada separadamente à variável PCR. 

Neste grupo, a mediana dos resultados da PCR foi 40 mg/L (6 a 318 mg/L). A 

PCR apresentou correlação inversa com HDL [r = (-)0,363 e p = 0,001] (Gráfico 

2), com LDL [r = (-)0,235 e p = 0,034] e com albumina [r= (-) 0,308 e p = 0,005]. 
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Ou seja, quanto maior o resultado das dosagens da PCR menor o resultado 

das dosagens da HDL, LDL e albumina. Para os TG foi evidenciada uma 

correlação direta estatisticamente significante (r = 0,426 e p > 0,001) 

(Gráfico 3), ou seja, quanto maior o valor do PCR dosado, maior o valor do 

TG (Tabela 6). 

Para a idade também foi demonstrada uma correlação inversa [r = (-) 0,261 

e p = 0,018], ou seja, quanto maior o PCR menor a idade. Não houve 

correlação significante do Z-escore do IMC com nenhuma variável avaliada 

(p > 0,05). 

Gráfico 2 - Regressão linear mostrando correlação entre as variáveis 

HDL e PCR 
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Gráfico 3 - Regressão linear mostrando correlação entre as variáveis 

TG e PCR 

 

Tabela 6 - Resultado das correlações entre as variáveis analisadas nas 

crianças e adolescentes do Grupo I (PCR ≥ 5 mg/L) 

Variável Correlação 

r p 

Idade (meses) -0,261 0,018 

Glicemia (mg/dL) 0,050 0,659 

IMC (Z-escore) 0,070 0,532 

CT (mg/dL) -0,175 0,116 

LDL (mg/dL) -0,235 0,034 

HDL (mg/dL) -0,363 0,001 

TG (mg/dL) 0,426 <0,001 

ALB (g/dL) -0,308 0,005 

___   correlação direta. ___   correlação inversa.  

Para os pacientes com algum grau de inflamação, ou seja, PCR maior 

ou igual a 5 mg/L, podemos dizer que para cada aumento de 1mg/L nos 

valores da PCR esperamos um aumento médio de 0,564 mg/dL do TG, uma 

redução média de 0,072 mg/dL da HDL, uma redução média de 0,083 mg/dL 

da LDL e uma redução média de 0,002 g/dL de albumina, independente das 

demais características avaliadas neste grupo (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Resultado dos modelos de regressão das variáveis de perfil 

lipídico e concentrações de albumina segundo a variável 

PCR 

Variável Fator Estimativa 
Erro 

padrão 
Valor t p R2 

LDL 
(mg/dL) 

Constante 80,924 3,425 23,63 < 0,001 
0,091 PCR 

(mg/L) -0,083 0,029 -2,84 0,006 

HDL 
(mg/dL) 

Constante 40,397 2,909 13,89 < 0,001 

0,292 
Idade 

(meses) 0,079 0,032 2,49 0,015 
PCR 

(mg/L) -0,072 0,017 -4,21 < 0,001 

TG 
(mg/dL) 

Constante 61,185 16,499 3,71 < 0,001 
0,168 PCR 

(mg/L) 0,564 0,140 4,03 < 0,001 

ALB 
(g/dL) 

Constante 4,547 0,048 95,37 < 0,001 
0,231 PCR 

(mg/L) -0,002 0,000 -4,90 < 0,001 

___   correlação direta. ___   correlação inversa.   

 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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5.1 Características da Amostra 

Na análise da composição da amostra total vimos que não havia 

diferença quanto ao gênero. A maioria dos pacientes foi classificada 

nutricionalmente como eutrófica e as porcentagens de sobrepeso/obesidade 

(17%) foram similares às encontradas em outros estudos que realizaram 

avaliação nutricional em crianças brasileiras. Recente revisão de literatura 

encontrou uma prevalência de sobrepeso/obesidade no Brasil com grandes 

variações, chegando a 28,8% de sobrepeso na região norte. Na região 

sudeste, região na qual realizamos o presente estudo, esta revisão mostrou 

uma prevalência de sobrepeso de até 17% e de obesidade de 15,4% (região 

com maior prevalência de obesidade do país) (Niehueset al., 2014). Ao 

analisar o perfil nutricional nas diferentes faixas etárias, observamos que 

90,5% dos indivíduos com sobrepeso/obesidade eram escolares e 

adolescentes. Dentre eles encontramos uma prevalência de 34,5% de 

sobrepeso/obesidade, pouco maior do que as encontradas em estudos que 

avaliaram o perfil nutricional na mesma faixa etária (Dalpino et al., 2006; 

Pereira et al., 2009; Mazaro et al., 2011; de Alcântara Neto et al., 2012). 

Crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, muito provavelmente, 

se tornarão adultos também com sobrepeso e obesidade (Li et al., 2012). A 

obesidade está associada a um maior risco de desenvolvimento de 
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complicações como diabetes tipo 2, dislipidemias, síndrome dos ovários 

policísticos, síndrome metabólica, dentre outros (Weiss et al., 2004; Irizarry 

et al., 2014). A associação de comorbidades, principalmente da síndrome 

metabólica, aumenta o risco de desenvolvimento de doença aterosclerótica 

dentre outras complicações na vida adulta (Magnussen et al., 2012). 

Quanto ao perfil lipídico na amostra total encontramos que a maioria 

dos pacientes apresentaram também dosagens de CT, LDL e TG dentro dos 

valores considerados desejáveis. Porém achamos uma porcentagem de 

alterações acima do descrito na literatura, tanto para o CT (34,7%) quanto 

para os TG (34,7%). A porcentagem de alterações do CT foi similar ao 

encontrado no município de Campinas, no estado de São Paulo, em um 

estudo que avaliou 1600 escolares de 7 a 14 anos de idade e mostrou 

hipercolesterolemia em 35% dos casos (Moura et al., 2000). Em 2001, na 

cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, a avaliação de 1053 crianças 

entre sete e 18 anos de idade identificou uma porcentagem de alterações 

bem menor, 10% de hipercolesterolemia e 22% de hipertrigliceridemia 

(Giuliano et al., 2005). Nos Estados Unidos, dados do NHANES, de 1999 a 

2006, mostraram uma prevalência de dislipidemia de 20,6% em crianças de 

seis a 19 anos de idade, em pelo menos uma das frações dosadas. Crianças 

com sobrepeso e obesas evidenciaram ser 1,6 e três vezes mais propensas 

à dislipidemia, respectivamente (CDC, 2010). Estes dados, que já 

mostravam porcentagens de alterações menores do que encontramos e, em 

nova avaliação realizada entre 2007 e 2010, mostrou uma redução 

significativa dos níveis de colesterol para 10% das crianças de seis a 19 anos, 
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e uma redução de hipertrigliceridemia de 11,3% para 8,1% atribuída a 

instituição de estratégias de prevenção na população americana (Kit et al., 

2012). A alta prevalência de hipercolesterolemia encontrada é relevante, 

pois a presença e a persistência da mesma na adolescência levam ao 

espessamento da camada intima das artérias na idade adulta, caminho para 

instalação de doença aterosclerótica (Magnussen et al., 2009). 

Sabemos que a obesidade e a alimentação inadequada estão 

associadas também à dislipidemia em crianças brasileiras (Ribas e Silva, 2009; 

de Alcântara Neto et al., 2012). No presente estudo, não evidenciamos, porém, 

associação entre resultados do perfil lipídico e o estado nutricional, sendo a 

porcentagem de pacientes com alterações no perfil lipídico similar entre os 

diferentes grupos de classificação nutricional. Uma diferença importante em 

relação aos referidos estudos que analisaram somente escolares e 

adolescentes, foi a inclusão de lactentes e pré-escolares (representaram 55,6% 

da amostra total) no presente estudo. Observamos que as alterações de TG e 

HDL predominaram nos lactentes e pré-escolares, enquanto houve um 

predomínio de sobrepeso/obesidade nos escolares e adolescentes. 

Outra diferença quanto à composição na amostra em relação a estes 

estudos epidemiológicos, foi em relação ao estado de saúde dos indivíduos 

estudados. A amostra do estudo em questão foi composta por pacientes 

doentes, com alguma queixa relacionada a processo inflamatório/infeccioso, 

em atendimento médico no setor de emergência, enquanto os demais 

analisaram crianças e adolescentes em ambiente escolar ou ambulatorial. A 

doença infecciosa, que cursa com estado inflamatório, pode alterar a 
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concentração das lipoproteínas e TG na circulação, principalmente nos 

casos de inflamação sistêmica aguda grave, SIRS e sepse (van Leeuwen et 

al., 2003; Wilson et al., 2003; Vermont et al., 2005; Wendel et al., 2007; 

Vyroubal et al., 2008). 

No presente estudo, observamos que os pacientes eutróficos 

representaram 80% e 76%, dos pacientes com alteração do CT e HDL, 

respectivamente. Baseado no estado nutricional estes pacientes não teriam 

indicação de triagem para dislipidemia nesta faixa etária e estas alterações 

rotineiramente não seriam detectadas (SBP, 2008; Xavier et al., 2013). 

5.2 Analise das Diferenças entre Grupo I e II 

Na comparação entre os grupos I e II não foram evidenciadas 

alterações significativas entre a média das concentrações de CT, LDL, HDL 

e TG. Sabemos, no entanto, que infecções agudas leves também ocasionam 

redução dos níveis de HDL e LDL, como descrito em um estudo realizado 

em crianças e adolescentes eutróficos de nove a 21 anos de idade. Os 

autores compararam a HDL, LDL, CT e o estado inflamatório (PCR e 

orosomucoide) de indivíduos portando infecções leves com um grupo 

controle sem infecção. Foram comparados também com as dosagens do 

perfil lipídico, realizadas nos mesmos indivíduos três anos antes, porém sem 

dosagens das proteínas inflamatórias e sem informações sobre o estado de 

saúde na ocasião (Aburawi et al., 2006). Diferentemente do presente estudo, 

não houve inclusão de lactentes e pré-escolares bem como avaliação do 

estado nutricional dos indivíduos estudados. 
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No presente estudo, houve um aumento significativo somente da 

glicemia no grupo I, que pode ser explicada pelas alterações hormonais que 

ocorrem durante a fase aguda do processo inflamatório. As alterações do 

nível glicêmico durante o processo inflamatório ocorrem independentes das 

alterações agudas do perfil lipídico durante a sepse (Cappi et al., 2012). 

5.3 Alteração das Concentrações dos Lipídios Durante a Inflamação e 

Suas Implicações 

No Grupo I, aqueles cujo PCR foi maior ou igual a 5 mg/L, os 

pacientes tinham diagnóstico suspeitos de infecção na sua maioria. Níveis 

aumentados de PCR indicam um estado inflamatório inespecífico e seu nível 

dosado não determina a etiologia da inflamação, sendo importante o seu 

monitoramento no acompanhamento durante a terapia antimicrobiana em 

quadros infecciosos já diagnosticados (Jaye e Waites, 1997). Entretanto, 

sabemos que infecções bacterianas estão associadas á concentrações de 

PCR maiores do que 5 mg/L (Flanders et al., 2005). Na suspeita de 

pneumonia comunitária, particularmente, a PCR é um bom preditor de 

pneumonia bacteriana (Bafadhel et al., 2011), e concentrações muito 

elevadas (acima de 100 mg/L) são consideradas como bom preditor de 

origem pneumococcica ou de infecções bacterianas sistêmicas mais graves 

(Galetto-Lacour et al., 2013; Nijman et al., 2013). 

Na análise dos resultados do grupo I, evidenciamos correlação 

significativa dos níveis de lipídios com a intensidade da inflamação, 

mostrando que quanto maiores os valores de PCR, maiores os valores de 



DISCUSSÃO - 47 

 

TG e menores os valores de HDL, LDL e albumina esperados. Pacientes 

com sepse grave/choque séptico apresentam alterações importantes das 

concentrações dos lipídios circulantes, também com aumentos de TG e 

reduções da HDL e LDL, compatíveis com o intenso estado inflamatório 

(Alvarez e Ramos, 1986; Murch et al., 2006). 

Em pediatria poucos são os estudos publicados relacionando infecção 

com alterações de lipoproteínas. O monitoramento do CT, HDL, LDL, 

interleucina-6 e do fator de necrose tumoral-α (TNF-α) de crianças (mediana 

de 2,8 anos de idade) com sepse grave de origem meningococcica evidenciou 

que baixos níveis de HDL e LDL relacionaram-se com dosagens elevadas de 

interleucina-6 e uma maior pontuação no escore de gravidade PRISM. As 

baixas dosagens de CT se relacionaram significativamente com maior 

mortalidade. Os níveis das lipoproteínas neste estudo levaram cerca de um a 

três meses para se normalizarem (Vermont et al., 2005). Estudos em adultos 

que evidenciaram modificações nas concentrações das lipoproteínas 

relacionadas à SIRS e sepse observaram que elas já estão presentes na 

admissão e que levam até 28 dias para retornarem à níveis normais (Alvarez 

e Ramos, 1986; van Leeuwen et al. 2003; Chenaud et al., 2004). 

A acentuada redução das lipoproteínas na fase aguda do processo 

inflamatório sistêmico grave, associada ao longo período para normalização 

das concentrações das mesmas, são relevantes quando lembramos que 

baixas concentrações séricas de HDL se correlacionam com risco aumentado 

de desenvolvimento de doença aterosclerótica e coronariopatia (Barter et al., 

2007; de la Llera Moya et al., 2012). Somado a isso, durante processos 
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infecciosos ocorrem alterações na função das lipoproteínas que contribuem 

para a patogênese da aterosclerose (Ravnskov e McCully, 2012). Os 

lipopolissacarides, endotoxinas presentes na parede celular de bactérias 

gram-negativas, se ligam às lipoproteínas na circulação durante processos 

infecciosos formando complexos que são em parte removidos pelo fígado. Os 

lipopolissacarides quando presentes se ligam preferencialmente às HDL que 

promovem sua neutralização. Durante a sepse, porém, os lipopolissacarides 

se ligam em maior quantidade as VLDL e LDL, cujos complexos formados são 

captados pelo fígado e também por macrófagos do endotélio, dando origem 

às células espumosas e ao processo aterogênico (Levels et al., 2003; Kallio et 

al., 2006; Lakio et al., e 2008). 

Na presença de estado inflamatório de pequena intensidade já ocorrem 

alterações no perfil lipídico, que frequentemente estão presentes de forma 

mais intensa nos estados inflamatórios mais graves. Tal fenômeno se deve à 

ação dos mediadores químicos envolvidos nesta resposta e podem estar 

presentes precocemente nos pacientes com infecção, mesmo antes do 

desenvolvimento de sepse ou choque séptico. Alguns estudos sugerem que 

baixos níveis de colesterol podem ser um biomarcador para identificação 

precoce de pacientes com alto risco para o desenvolvimento de complicações 

infecciosas e sepse no pós-operatório de cirurgias eletivas, como cirurgia 

cardíaca. O monitoramento de CT, no pré e no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca com circulação extracorpórea, em 270 adultos maiores de 18 anos, 

mostrou que baixos níveis de CT no pré-operatório se relacionaram com 

maiores concentrações de procalcitonina e o desenvolvimento de sepse nos 
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primeiros quatro dias de pós-operatório (Lagrost et al, 2014). Pacientes 

adultos em pós-operatório de cirurgia gastrointestinal que apresentaram 

dosagens baixas de CT (< 160 mg/dL) antes da admissão para cirurgia 

tiveram maior risco de desenvolverem complicações como infecção de ferida 

cirúrgica e pneumonia (Morimoto et al., 2010). 

5.4 Baixas Concentrações de HDL e a Aterogênese 

No presente estudo, uma característica muito importante evidenciada 

no perfil lipídico da amostra total foi que a maioria dos pacientes (67%) 

apresentou dosagem de HDL abaixo do desejável. Este resultado difere de 

outros estudos realizados em crianças e adolescentes brasileiros que 

encontraram uma média de HDL dentro dos valores normais (Moura et al., 

2000; Giuliano Ide et al., 2005). Diferente destes estudos em que as coletas 

foram realizadas principalmente em ambiente escolar (de normalidade), no 

presente estudo, os indivíduos estavam em atendimento no serviço de 

emergência com queixa relacionada à alguma condição inflamatória. As 

baixas concentrações de HDL predominaram entre os menores de cinco 

anos, mesmo assim detectamos que 56% dos escolares e adolescentes 

tinham níveis baixos de HDL. O fato dos pacientes, na sua maioria, estarem 

com algum processo inflamatório pode ser o principal fator que influenciou 

na alta prevalência de baixas concentrações de HDL na amostra. 

Principalmente nos lactentes, dentre os quais 89,5% apresentaram níveis 

reduzidos de HDL e também apresentaram elevadas concentrações de PCR 

em relação a outras faixas etárias. 
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Considerando então que processos infecciosos agudos leves também 

podem levar a redução dos níveis de HDL (Aburawi et al., 2006), podemos 

explicar os baixos níveis desta lipoproteína pelo fato da amostra ser 

composta na sua maioria por pacientes com diagnósticos relacionados à 

infecção/inflamação. Estudo, realizado em crianças internadas com infecção 

aguda, demonstrou que a redução dos níveis de HDL nas primeiras 24 horas 

de infecção pode ter correlação positiva com o espessamento da camada 

íntima da artéria carótida à ultrassonografia quando comparadas a um grupo 

controle. Neste estudo o espessamento da artéria carótida foi maior 

naquelas que não receberam antibioticoterapia. Processos 

infecciosos/inflamatórios leves são comuns no decorrer da infância e 

adolescência e alteram o perfil lipídico com redução dos níveis de HDL 

provavelmente a cada episódio infeccioso, podendo trazer importantes 

repercussões na vida adulta, como desenvolvimento de doença 

aterosclerótica (Liuba et al., 2003). 

A HDL é responsável pela esterificação e transporte reverso do 

colesterol (transporte do colesterol dos tecidos para o fígado) (Tall, 1990). 

Neste processo a HDL promove a remoção de lipídeos oxidados da LDL, a 

inibição da fixação de monócitos ao endotélio e estimulação da liberação de 

oxido nítrico (Rosenson et al., 2012). Durante a infecção aguda há um 

aumento dos mediadores inflamatórios e uma alteração do perfil lipídico pró-

aterogênico que provoca disfunção endotelial transitória (Kilickap et al., 

2011). Alterações da HDL na infância e adolescência podem estar 

associadas à menor proteção contra aterogênese, em pacientes com 
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processo inflamatório persistente (Liuba et al., 2003). Independente do perfil 

lipídico de base, durante processos inflamatórios/ infecciosos ocorre 

alteração nas concentrações das lipoproteínas, na sua estrutura e função, 

que levam a um aumento do risco para aterogênese (Kallio et al., 2008; 

Matsuura et al., 2009; Wiesner et al., 2010; Ravnskov e McCully, 2012). 

5.5 Baixas Concentrações de HDL e Resposta Inflamatória 

A alta prevalência de níveis baixos de HDL encontrados no presente 

estudo, além de conferir menor proteção contra aterogênese, predispõem 

estes indivíduos a um potencial agravo frente a processos infecciosos mais 

importantes. A HDL tem importante papel protetor durante o processo 

infeccioso com funções na modulação da resposta inflamatória e 

neutralização de lipopolissacarides (Murch et al., 2006). Estudo em adultos 

internados demonstrou que para cada aumento de 1 mg/dL nos níveis de 

HDL durante a internação a chance de sepse grave diminui em 3% (Grion et 

al., 2010). Níveis baixos de HDL em adultos com sepse foram associados 

com maior mortalidade e maior tempo de internação em UTI (Chien et al., 

2005). Em estudo observacional que incluiu 1385 pacientes vitimas de 

acidente vascular cerebral, evidenciou um papel protetor da HDL contra o 

desenvolvimento de infecção hospitalar, principalmente em concentrações ≥ 

35 mg/dL (Rodríguez et al., 2013). Em crianças com mediana de idade de 

quatro anos, submetidas à cirurgia cardíaca para correção de ventrículo 

único (cirurgia de Fontan), com necessidade de circulação extracorpórea, 

observou-se uma significativa redução das concentrações de HDL no pós-
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operatório, porém sem correlação significativa com o tempo de drenagem 

torácica ou a presença de derrame pleural quiloso (p = 0,09) (Zyblewski et 

al., 2012). 

Estudos experimentais em humanos evidenciaram alterações lipídicas 

similares às descritas e um possível papel protetor da HDL frente à resposta 

inflamatória (Hudgins et al., 2003; Birjmohun et al., 2007). Em animais, 

pesquisas demonstraram o benefício de níveis mais altos de HDL e de apo 

AI (principal apoproteína ligada à HDL) na circulação e melhor resposta 

imunológica frente a quadros de infecção sistêmica grave. A administração 

de apo AI em animais com infecção grave reduziu a produção de 

mediadores inflamatórios e a mortalidade em alguns desses estudos (Imai et 

al., 2003; Jiao e Wu, 2008; Guo et al., 2013). 

 

 

 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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a. Não houve alteração significativa dos valores médios de CT, LDL, 

HDL e TG quando comparados os dois grupos de pacientes pediátricos 

atendidos no pronto socorro com e sem processo inflamatório. 

b. Houve elevado percentual de pacientes (34,7%) com alteração do 

CT e/ou TG. 

c. As dosagens de HDL estavam abaixo dos valores desejáveis em 

67% dos pacientes. 

d. Não houve correlação entre as dosagens alteradas dos lipídios e 

distúrbios do estado nutricional, tanto para as alterações do CT, TG quanto 

da HDL. 

e. Os níveis de lipídios se correlacionaram com a intensidade da 

inflamação, mostrando que quanto maior o valor da PCR mais elevadas as 

concentrações de TG e menores as de HDL e LDL. 

f. Para cada aumento de 1 mg/L nas concentrações de PCR 

esperamos um aumento médio de 0,564 mg/dL do TG, uma redução média 

de 0,072 mg/dL da HDL e uma redução média de 0,083 mg/dL da LDL, 

independente do estado nutricional. 
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Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP e HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 _____________________________________________________________  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº :................................. SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ..../......../......  

ENDEREÇO ..................... Nº ................................. APTO: ............ 

BAIRRO:  .................................................................... CIDADE ........................................... 

CEP:..................................  TELEFONE: DDD (......)  ........................................................... 

2. RESPONSÁVEL LEGAL ........................................................................................................ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .......................................................................... Nº ................... APTO:  ........ 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ............................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............) .......................................... 

 _____________________________________________________________  

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : Avaliação das concentrações de lipídios e 

apoproteínas à admissão em crianças e adolescentes gravemente doentes. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: .Artur Figueiredo Delgado. 

CARGO/FUNÇÃO: medico coordenador da UTI do Instituto da criança 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 52090 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto da Criança 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
RISCO MÍNIMO □x  RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: .1 ano 

 

------------------------------------------------ 

Rubrica do paciente ou representante 
legal 

------------------------------------------------------------ 

Rubrica do pesquisador 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO-HCFMUSP e HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

Este estudo tem como objetivo avaliar as concentrações de gorduras no sangue de 

crianças e adolescentes, com e sem infecção, atendidos no pronto socorro infantil do 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. 

Para tal serão coletadas amostras de sangue periférico durante o atendimento do 

paciente no pronto socorro. Este material biológico será encaminhado para o laboratório 

para ser submetido às dosagens especificadas. 

A coleta de até 5 ml de sangue será realizada através da punção com agulha de 

veia do membro superior direito ou esquerdo, sendo necessário prévio garroteamento do 

antebraço. O procedimento de coleta de sangue pode gerar algum desconforto no 

momento da coleta. Não será indicada a sedação ou analgesia do paciente para tal 

procedimento. A amostra de sangue que será colocada em frasco adequado e identificado 

separadamente das amostras de sangue colhidas durante o atendimento do paciente. A 

coleta da amostra de sangue para a pesquisa poderá ser realizada no momento da coleta 

dos exames de rotina expondo o paciente a um mesmo procedimento de punção venosa, 

evitando assim um possível desconforto adicional. 

Não há benefício direto para o participante deste estudo. Trata-se de um estudo que 

visa detectar as alterações nos níveis de gorduras e mediadores inflamatórios em pacientes 

pediátricos. Somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é Dra Giovana 

Muramoto que pode ser encontrada no Pronto Socorro Infantil do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo que fica no endereço: Av. Professor Lineu Prestes, 2565 – Butantã, 

Universidade de São Paulo, CEP 05508-000, São Paulo, SP, Telefone: (11) 3091-9200.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-HU): Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 

2565 – Cidade Universitária – CEP: 05508-000 – São Paulo – SP - Telefone: 3091-9457 – 

Fax: 3091-9452 - E-mail: cep@hu.usp.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição. 

------------------------------------------------ 

Rubrica do paciente ou representante 
legal 

------------------------------------------------------------ 

Rubrica do pesquisador 

mailto:cep@hu.usp.br
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As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não 

sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Você terá direito de ser mantido 

atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas. Os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. Os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação das concentrações de lipídios 

e apoproteínas à admissão em crianças e adolescentes gravemente doentes”. 

Eu discuti com o Dra. Giovana Muramoto sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. Declaro que, após convenientemente 

esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar do 

presente Projeto de Pesquisa. 

--------------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente / representante legal     Data  ___/___/___ 

---------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha                                  Data          /       /        

(para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual) 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

---------------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo                Data          /       /        
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Anexo B - Aprovação CAPPesq 
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Anexo C - Planilha de dados referente ao Grupo I 

 

Sexo 
Idade 

(meses) 
IMC: 

z-escore 
PCR 

(mg/L) 
CT 

(mg/dL) 
LDL 

(mg/dL) 
HDL 

(mg/dL) 
TG 

(mg/dL) 
ALB 

(g/dL) 
DEXTRO 

M 4,10 -0,24 9 116 64 35 84 4,7 288 

M 4,83 -0,12 52 91 45 25 104 4,6 107 

M 5,63 -0,13 33 138 74 38 131 5 114 

F 6,00 0,54 6 143 85 27 153 4,4 89 

F 6,70 -1,6 171 113 61 25 197 4,4 123 

F 7,30 0,1 115 132 76 34 112 4,4 90 

F 7,60 -0,46 31 115 64 35 78 4,2 71 

M 8,73 -0,21 18 102 62 26 71 4,8 100 

F 9,10 -0,52 71 130 74 33 117 4,3 99 

F 9,10 -0,7 282 86 51 18 85 4,2 100 

F 9,17 -0,9 79 176 109 19 238 3,9 132 

M 9,87 -0,57 20 144 77 42 127 5 138 

F 11,00 -0,43 8 131 84 25 108 4,2 120 

F 11,37 -1,02 8 146 84 35 137 4,1 97 

F 12,03 -0,01 228 96 44 14 189 4,3 101 

M 12,57 -0,49 242 118 65 12 207 4,1 136 

F 12,87 -0,02 85 113 53 35 127 4,4 122 

F 13,33 0,14 89 139 69 48 111 4,4 112 

M 14,17 -0,8 108 125 60 29 181 4,9 104 

M 14,20 -0,73 131 136 82 37 84 4,6 92 

M 14,67 1,34 19 145 89 38 89 4,7 132 

M 14,80 -4,38 40 116 63 32 103 4,2 133 

M 15,03 -0,33 99 216 141 60 76 4,4 110 

M 15,83 -0,07 48 154 91 46 83 4,6 
 

M 16,63 -0,59 358 165 89 6 349 3,2 73 

M 18,00 1,57 43 151 106 34 53 4,3 100 

F 18,57 -0,61 318 103 29 15 296 3,9 133 

M 21,00 0,72 45 115 73 26 81 4,6 85 

F 24,53 -0,92 166 170 23 20 122 3,5 110 

F 25,10 -0,51 156 109 56 41 60 5 70 

M 27,40 1,2 239 117 60 44 67 4,4 120 

F 30,03 1,72 37 156 86 45 127 4 101 

M 30,73 -0,69 9 65 38 14 58 4,5 100 

M 30,97 0,24 74 159 101 46 61 4,4 94 

M 31,67 0,42 118 129 67 44 91 4,4 139 

F 32,77 -1,61 31 130 73 50 37 4,4 78 

F 34,30 -1,1 17 124 63 50 57 4,6 75 

F 40,63 -0,45 295 106 29 16 306 3,7 118 

M 44,20 -0,2 105 152 80 56 78 4,8 104 

M 44,70 0,13 87 145 96 38 53 4,4 133 

F 45,17 -1,24 17 138 65 58 73 4,9 149 

M 47,83 0,87 11 143 85 42 78 4,2 107 

M 48,10 0,95 16 163 108 47 42 4,3 87 

F 51,00 1,08 31 173 114 41 91 4,2 90 

F 51,17 0,52 52 155 101 42 59 4 111 

         
Continua 
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Continuação 

Sexo 
Idade 

(meses) 
IMC: 

z-escore 
PCR 

(mg/L) 
CT 

(mg/dL) 
LDL 

(mg/dL) 
HDL 

(mg/dL) 
TG 

(mg/dL) 
ALB 

(g/dL) 
DEXTRO 

F 54,13 1,35 105 118 70 33 77 4,2 101 

M 56,33 -2,24 12 108 54 46 40 4,2 168 

F 58,60 -1,53 20 131 70 38 114 4,9 104 

M 59,07 -0,18 96 115 50 53 60 4,2 
 

F 60,07 -0,69 112 157 72 73 61 4,6 106 

F 62,17 -0,45 313 149 95 21 166 3,8 112 

F 62,63 0,31 227 100 52 25 117 4 116 

F 64,13 1,15 35 122 65 44 64 4,6 169 

M 65,40 5,52 248 61 12 37 58 4,3 147 

F 67,67 -0,08 20 121 59 50 58 4,1 94 

M 71,83 -0,5 129 153 89 52 60 4,4 103 

F 77,77 2,81 35 137 73 39 123 4,4 111 

F 78,33 1,86 34 145 80 51 70 4,5 101 

F 78,77 1,91 31 120 57 54 46 5,2 81 

F 79,87 0,46 101 148 94 37 84 4,8 121 

M 80,93 -1,52 116 96 58 22 78 4,1 88 

F 89,70 1,58 139 159 109 35 73 4,4 89 

F 94,20 1,3 14 142 75 60 34 4,7 158 

F 94,90 -0,63 22 155 80 49 130 4,7 121 

M 96,67 -2,68 31 132 27 92 64 4,1 98 

M 97,87 2,01 45 128 66 49 66 4,7 112 

M 100,67 -0,61 12 187 134 47 29 4,7 99 

M 108,57 0,95 141 122 76 24 110 3,4 112 

F 109,33 -2,26 8 132 85 31 79 4,1 83 

M 115,70 2,83 19 136 92 36 42 4 87 

M 119,07 -0,88 6 160 90 60 50 4,9 106 

M 119,93 -0,12 75 185 99 66 98 4,4 113 

M 127,07 -1,04 15 125 60 60 23 4,5 168 

M 132,30 1,66 7 173 104 62 33 4,5 135 

M 133,07 -2,68 12 127 76 44 35 4,4 121 

M 133,93 -0,59 19 112 60 35 84 4,4 99 

F 140,83 1,09 14 122 72 41 44 4,5 111 

M 142,13 1,72 10 135 87 40 41 4,6 121 

M 148,33 -0,79 13 161 91 54 82 4,5 91 

M 149,33 -0,88 6 174 112 47 77 4,5 100 

M 151,93 1,19 117 138 91 33 71 4,6 90 

M 178,93 1,95 13 85 47 25 64 4,4 83 

M = Masculino; F= Feminino      
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Anexo D - Planilha de dados referente ao Grupo II 

 

Sexo 
Idade 

(meses) 
IMC 

z-escore 
PCR 

(mg/L) 
CT 

(mg/dL) 
LDL 

(mg/dL) 
HD 

(mg/dL) 
TG 

(mg/dL) 
ALB 

(g/dL) 
DEXTRO 

M 3,77 0,55 < 5 91 30 21 198 4,4 104 

M 4,20 -3,94 < 5 94 26 44 119 4,6 107 

M 4,83 0,49 < 5 209 117 39 263 4,4 88 

F 7,33 0,04 < 5 110 56 18 182 4,3 109 

F 8,23 0,62 < 5 182 98 41 213 4,7 113 

F 9,30 0,46 < 5 158 112 27 97 4 142 

M 11,63 0,73 < 5 159 84 35 199 4,2 94 

M 13,50 0 < 5 164 98 27 194 4,9 123 

M 17,07 -1,31 < 5 155 104 45 28 4,9 82 

M 19,57 -1,35 < 5 89 36 30 117 4,5 90 

F 25,53 1,24 < 5 126 105 53 69 4,3 92 

F 27,03 2,09 < 5 116 62 31 115 4,3 88 

F 27,93 1,44 < 5 153 82 53 90 4,6 69 

F 32,93 0,63 < 5 112 66 36 50 4,1 141 

F 33,87 -1,07 < 5 107 63 30 72 4,3 56 

M 37,57 -0,46 < 5 121 84 21 81 4,1 93 

M 43,13 0,21 < 5 154 90 49 73 4,5 84 

M 48,10 -2 < 5 118 64 42 59 4,6 103 

F 54,47 2,58 < 5 122 64 37 107 4,2 102 

F 57,47 -0,84 < 5 169 97 66 31 4,9 120 

M 65,00 1,53 < 5 92 53 29 49 4,1 86 

M 68,30 0,26 < 5 141 90 36 74 4,1 83 

F 74,63 1,35 < 5 151 101 42 42 4,8 83 

M 83,37 0,12 < 5 142 88 43 57 4,4 85 

F 83,67 -2,05 < 5 156 107 42 37 4,7 101 

M 87,33 0,9 < 5 177 100 62 75 4,5 104 

F 87,77 0,64 < 5 164 68 81 77 4,4 85 

M 92,43 -0,56 < 5 161 80 67 72 4,8 110 

F 94,93 1,71 < 5 169 105 36 139 4,3 100 

F 96,73 -1,5 < 5 164 109 30 125 4,5 89 

F 99,90 0,44 < 5 107 57 31 93 4,3 85 

F 103,00 2,53 < 5 140 87 32 103 4,6 90 

M 106,83 -0,39 < 5 223 127 83 67 4,8 137 

M 111,30 -1,52 < 5 97 62 21 71 4,5 91 

M 122,27 -1,52 < 5 130 64 43 114 4,2 100 

F 146,83 1,03 < 5 92 48 36 42 5 94 

F 148,30 -0,08 < 5 157 104 43 50 4,3 108 

M 157,43 -1,1 < 5 145 86 23 181 3,7 94 

M 168,00 1 < 5 160 94 55 54 4,3 102 

F 169,00 -1,43 < 5 193 129 54 50 4 
 

F 170,37 -1,47 < 5 164 68 50 230 4,5 97 

F 177,07 -0,03 < 5 145 87 46 61 4,2 100 

M = Masculino; F= Feminino      
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