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RESUMO 
 

BERTATO, MP. Cinética plasmática do colesterol livre e do colesterol 
esterificado e transferência in vitro de lípides para a HDL, utilizando 
uma nanoemulsão lipídica artificial, em indivíduos com intolerância à 
glicose. São Paulo, 2010. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo.   
 
 
O indivíduo com diabetes mellitus tipo 2 apresenta um risco de 2 a 4 vezes 
maior de desenvolver doença cardiovascular (DCV) quando comparado ao 
não-diabético, sendo que este aumento do risco para o desenvolvimento da 
DCV também é observado quando na intolerância à glicose (IG) que ocorre 
em fases mais precoces da história natural do diabetes. Atribui-se ser a 
presença da síndrome metabólica (SM), que ocorre na maioria dos pacientes 
com DM2 e IG, um fator importante para o desenvolvimento da DCV nestes 
indivíduos. Dos componentes da SM, inúmeros estudos destacam a 
dislipidemia como um dos principais fatores para este risco. A dislipidemia 
comumente encontrada na IG é caracterizada por hipertrigliceridemia, baixo 
HDL-C e presença de LDL pequena e densa. Entretanto, como a elevação 
dos níveis séricos do LDL-C associada ao surgimento de aterosclerose 
prematura em indivíduos não diabéticos na maioria das vezes não é 
observada em pacientes com IG, questiona-se se outras alterações do 
metabolismo lipídico, tais como alterações da cinética do colesterol ou a 
transferência de lípides das lipoproteínas para a HDL, poderiam estar 
relacionadas ao maior risco cardiovascular nestes pacientes. Estudo prévio, 
utilizando uma nanoemulsão lipídica artificial de LDL, verificou uma remoção 
mais rápida do colesterol na forma livre em pacientes normolipidêmicos com 
doença arterial coronária (DAC) quando comparada com controles. No 
presente estudo, utilizou-se a nanoemulsão lipídica artificial para avaliar se 
esses dois processos envolvidos no metabolismo da LDL e da HDL estão 
alterados em pacientes com intolerância à glicose que os predispõem à 
DAC, relacionando estes resultados com fatores de risco cardiovasculares, 
tais como a resistência à insulina, a obesidade e a dislipidemia. Para tanto, 
foram estudados 14 pacientes com IG e 15 controles, sem manifestação 
clínica de DCV, que não utilizam antidiabéticos orais e hipolipemiantes, 
comparados com controles pareados para idade, sexo, raça, IMC, 
tabagismo, consumo de álcool, prática de atividade física e doenças 
associadas. Para o estudo cinético, a nanoemulsão marcada foi injetada 
endovenosamente e amostras de sangue coletadas ao longo de 24h para a 
determinação da radioatividade, das curvas de decaimento plasmático e da 
taxa fracional de remoção (TFR) dos lípides marcados a partir de um modelo 
de análise compartimental. Foi medida a taxa de esterificação do 3H-
colesterol livre da nanoemulsão no plasma e avaliada a transferência in vitro 
de lípides da nanoemulsão para a fração HDL. A resistência à insulina foi 
estimada pelo modelo matemático de homeostase glicêmica (HOMA) e a 
adiposidade abdominal por tomografia computadorizada de abdômen. A 
concentração plasmática de colesterol total, LDL-C, HDL-C, triglicérides e de 



 

apolipoproteínas não diferiu entre os grupos. O perfil antropométrico 
relacionado ao peso, IMC e circunferência abdominal foi semelhante entre 
os grupos. O grupo IG apresentou maior concentração de insulina de jejum 
(p=0,01), menor sensibilidade à insulina (p<0,01) e maior índice de 
resistência à insulina (p<0,01). A TFR 14C-EC foi similar nos dois grupos, 
porém a TFR 3H-CL foi mais rápida no grupo IG comparado com controle 
(p=0,04). A porcentagem de esterificação do 3H-colesterol da nanoemulsão 
bem como a transferência de lípides da nanoemulsão para a fração HDL 
foram semelhantes entre os grupos. A remoção mais rápida do 3H-colesterol 
livre mostra que ocorreu uma dissociação das partículas de colesterol da 
nanoemulsão lipídica nos pacientes com intolerância à glicose. Essa 
dissociação do colesterol pode refletir alterações no metabolismo 
intravascular da lipoproteína LDL, as quais podem favorecer a aterogênese 
nesses pacientes.  
 
Descritores: intolerância à glicose, cinética, lipoproteínas LDL, lipoproteínas 
HDL, resistência à insulina, aterosclerose. 



 

ABSTRACT 
 

BERTATO, MP. Plasma kinetics of free and esterified cholesterol and in 

vitro lipid transfer to HDL, using an artificial lipidic nanoemulsion, in 
subjects with glucose intolerance. São Paulo, 2010. Master’s Dissertation. 
Medical School of the University of São Paulo. 
 
 
Individuals with diabetes mellitus type 2 are 2 to 4 times more susceptible to 
cardiovascular disease (CVD) than non-diabetic individuals. This increased 
risk is also observed for glucose intolerance (GI) which appears in the initial 
stages of diabetes. The presence of the metabolic syndrome (MS), present in 
most DM2 and GI patients, is also an important factor contributing to the 
development of CVD in these individuals. Various MS component studies 
emphasize dyslipidemia as one of the main contributors for this risk factor. 
The dyslipidemia commonly associated to GI is characterized by 
hypertriglyciridemia, low HDL-C and the presence of a small and dense LDL. 
However, since associated LDL-C levels with the development of premature 
atherosclerosis in non diabetic individuals is for the most part not observed in 
GI patients, it is questioned whether other lipid metabolism alterations such 
as cholesterol kinetics or the lipid transfer to HDL could be related to a 
greater CVD risk in these individuals. A previous study using an artificial LDL 
nanoemulsion showed a faster removal rate of the free cholesterol in 
normolipidemic with coronary artery disease (CAD) patients when compared 
to control individuals. In this study an artificial lipid nanoemulsion was used to 
evaluate both these processes involved in the metabolism of LDL and HDL 
which are both altered in patients with GI that expose them to CAD, and 
relating the results to CVD factors such as insulin resistance, obesity and 
dyslipidemia. 14 GI and 15 control individuals participated in this study. All 
without manifestations of CVD, none using any oral antidiabetic medication 
or hypolipimeants, paired for age, sex, race, BMI, smoking, alcoholic 
consumption, physical activity and comorbidities. For the kinetic study, a 
labeled nanoemulsion was interveneously injected and blood samples 
collected at determined intervals over a 24 hour period to determine the 
radiactive plasma decay curves and fractional clearance rate (FCR) of the 
labeled nanoemulsion lipids through a compartmental analysis model.  
Plasma esterification rate of the 3H-free cholesterol of the nanoemulsion was 
measured as was the in vitro transfer from the nanoemulsion to HDL fraction. 
Insulin resistance was obtained by the glycemic homeostasis mathematical 
model (HOMA) and abdominal adipose by a computerized tomography of the 
abdomen. No differences were observed for total cholesterol plasmatic 
concentrations, LDL-C, HDL-C, triglycerides or apolipoproteins between the 
two groups. The anthropometric profile related to weight, BMI and abdominal 
circumference was similar for both groups. The GI group presented higher 
fasting insulin concentration (p=0.01), less insulin sensitivity (p=0.01) and a 
greater insulin resistance (p=0.01). The TFR 14C-CE was similar in both 
groups, although the TFR 3H-CL was faster in the GI group compared to the 
control group (p=0.04). The esterification percentage of the nanoemulsion’s 



 

3H-colesterol, as well as the lipid transfer from the nanoemulsion to HDL 
fraction were similar for both groups. The faster 3H-free cholesterol removal 
shows that a dissociation of the cholesterol particles of the lipidic 
nanoemulsion occurred in those patients with GI. This dissociation could 
possibly reflect alterations in the intravascular LDL lipoprotein metabolism 
which in turn, may favor atherogenesis in these patients. 

Descriptors: glucose intolerance, kinetics, LDL lipoproteins, HDL lipoproteins, 
insulin resistance, atherosclerosis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O surgimento do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) decorre de um conjunto 

de alterações metabólicas que se processam de maneira progressiva e 

heterogênea. É caracterizada pela diminuição da produção de insulina pela 

célula β pancreática associada à menor sensibilidade dos tecidos à insulina. 

Conseqüentemente, a manifestação da hiperglicemia crônica decorre da 

produção insuficiente de insulina pancreática para compensar o aumento da 

resistência à insulina (RI) associada a uma redução da captação de glicose 

para as células. Na tentativa de buscar a homeostase glicêmica, inicialmente 

ocorre uma maior produção de insulina (hiperinsulinemia compensatória) e, 

com a evolução da doença, pode ocorrer uma redução da secreção 

pancreática de insulina resultante da exaustão da capacidade secretória de 

insulina pela célula β (QATANANI e LAZAR, 2007). 

O DM2 é uma doença progressiva sendo que nas fases iniciais da 

história natural do diabetes, surge primeiro a elevação da glicêmica no 

período pós-alimentar seguida de uma elevação gradual dos níveis de 

glicemia de jejum. Para fins diagnósticos do DM2, a progressão gradual das 

alterações glicêmicas é definida de acordo com os valores glicêmicos no 

jejum e 120 minutos após a ingestão oral de 75 g de glicose no teste de 

tolerância oral à glicose (TOTG). Atualmente, são considerados valores não 

diabéticos (ou normais) as glicemias menores que 100 mg/dL no jejum e < 

140 mg/dL no período pós-alimentar (120 minutos). Glicemias de jejum entre 

100 e 125 mg/dL são definidas como glicemia de jejum alterada e valores 

iguais ou superiores a 126 mg/dL caracterizam o diabetes. No teste de 

tolerância à glicose, valores de glicemia entre 140 e 199 mg/dL classificam o 

indivíduo como intolerante à glicose (IG) e concentrações iguais ou acima de 

200 mg/dL como diabetes (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2008).  

A IG é a fase intermediária entre o estado normal e o diabetes clínico. 

Do ponto de vista fisiopatológico, a alteração predominante da IG se 

caracteriza pela deficiência da primeira fase de liberação da insulina pela 

célula beta e ainda uma deficiência severa na fase tardia de liberação de 
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insulina que ocorre no período pós alimentar. Nessa fase, por não 

apresentar sintomas, a maioria destes pacientes desconhece a presença de 

alteração glicêmica (SHAW et al., 1999; MACIEL et al., 2007; NATHAN et 

al., 2007; ABDUL-GHANI E DEFRONZO, 2009; FAERCH et al., 2009). 

O recente e expressivo aumento da prevalência do diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) mundialmente tem ocorrido tão rapidamente que essa doença 

passou a ser classificada como epidemia global. Atualmente, cerca de 200 

milhões de pessoas no mundo vivem com diabetes e se estima que esse 

número deva se elevar para 366 milhões em 2030 (WILD et al., 2004).  

  A elevada prevalência do diabetes é observada não somente na sua 

forma clínica, mas também em fases mais precoces que precedem a 

doença, quando ocorre a intolerância à glicose. Estimativas atuais indicam 

que a maioria dos indivíduos (mais de 70%) com IG desenvolve diabetes 

clínico (SHAW et al., 1999; DE VEGT et al., 2001; TUOMILEHTO et al., 

2001; VENDRAME e GOTTLIEB, 2004; FAERCH et al., 2009). 

 

1.1 O diabetes mellitus e a doença cardiovascular 

  

 A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte no DM2, 

sendo a doença arterial coronária (DAC) a principal delas. Estimativas 

mostram que os diabéticos apresentam um risco de 2 a 4 vezes maior de 

apresentar um evento cardiovascular quando comparado aos não-diabéticos 

(ROSAMOND et al., 1998; MORRISH et al., 2001; SCHMIDT et al., 2005). 

Assim como no diabetes clínico, o indivíduo com IG, apesar de caracterizar 

uma fase mais precoce da história natural da doença, também está 

igualmente susceptível a desenvolver um evento cardiovascular 

(COUTINHO et al., 1999; TOMINAGA et al., 1999; DECODE, 2001; BALKAU 

et al., 2002; MEIGS et al., 2002; STERN et al., 2002; LEVITAN et al., 2004; 

NATHAN et al., 2007).  

  Na década de 80, um dos estudos prospectivos pioneiros que 

demonstrou a estreita relação da IG com a DCV foi o estudo The Whitehall 

Study, realizado na Inglaterra com mais de 18.000 pacientes (40-64 anos) 
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acompanhados por 7,5 anos, o qual observou o dobro de mortalidade por 

DCV em intolerantes comparados àqueles com glicemia normal (FULLER et 

al., 1980). Outro estudo, o The Paris Prospective Study reportou, em 10 

anos de seguimento, uma mortalidade cardiovascular 2 vezes maior em IG e 

DM2 em comparação aos indivíduos normais (ESCHWÉGE et al., 1995). 

 O estudo clássico do DECODE (2001) aponta uma forte evidência do 

risco cardiovascular relativo à hiperglicemia pós prandial. Realizado em 13 

centros europeus, incluiu mais de 22.500 pacientes acompanhados por 8,5 

anos em média, sendo que todas as causas de morte foram documentadas 

após estratificação da população de acordo com as glicemias de jejum e 

após TOTG. Resultados observaram índices de mortalidade de 20% no 

grupo de pacientes classificados com IG. Foram registradas, também, várias 

mortes de intolerantes à glicose com glicemia de jejum normal, sinalizando a 

importância do correto diagnóstico da IG, o que não deve ser substituído 

apenas pela medida da glicemia de jejum.  

 Outros estudos mostram que independente da glicose de jejum, a 

hiperglicemia pós-prandial representa alto risco para a DCV (BONORA e 

MUGGEO, 2001; DECODE, 2001; ISOMAA, et al., 2001; GERICH, 2003). 

Nesse sentido, evidências epidemiológicas mostram que o TOTG fornece a 

mais sensível medida que prevê as primeiras anormalidades do metabolismo 

da glicose, diferente de avaliar isoladamente a glicose de jejum ou a 

hemoglobina glicada (HbA1C). Além disso, esse teste é o melhor preditor de 

várias causas de mortalidade (QIAO et al., 2000; DECODE, 2001; 

SINGLETON et al., 2003). 

 Além da doença macrovascular, indivíduos com IG são afetados por 

lesões microvasculares. Estudos randomizados de longa duração 

destacaram o papel da hiperglicemia associado às complicações 

microvasculares (UKPDS 35, 2000; DCCT, 2001). FRANKLIN et al. (1990) 

documentaram associação entre IG e neuropatia ao avaliar 

prospectivamente pacientes americanos e constataram neuropatia em 

11,2% dos 89 pacientes com IG. Neuropatia em IG é fenotipicamente similar 
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à neuropatia inicial do diabético, a qual também causa sintomas sensoriais, 

incluindo dor e disfunção autonômica (SINGLETON et al., 2003).  

 Portanto, indivíduos com IG apresentam maior risco de morte por 

todas as causas relacionada às DCV e uma incidência 2 a 5 vezes maior 

para a isquemia cardiovascular, o infarto do miocárdio e o acidente vascular 

cerebral, em comparação com indivíduos normoglicêmicos (TOMINAGA et 

al., 1999; KULLER et al., 2000; DECODE, 2001).  

 

1.2 Qual é a relação do diabetes mellitus e da intolerância à glicose 

com a doença cardiovascular? 

  

 Além do próprio efeito deletério da hiperglicemia, a relação do DM2 e 

da IG com a DCV está associada à resistência à insulina, condição que está 

inserida nas bases fisiológicas do surgimento do DM2 e da IG (STERN, 

1995; GOLDSTEIN, 2003). 

 A resistência à insulina é definida como uma diminuição no efeito da 

insulina sobre a captação, o metabolismo e o armazenamento de glicose, 

em virtude da redução da sensibilidade dos tecidos periféricos à ação desse 

hormônio (QATANANI e LAZAR, 2007).  

 A resistência à insulina seria a alteração fisiopatológica determinante 

da síndrome metabólica (SM) (REAVEN, 1993). Vários estudos mostram que 

de 42 a 64% dos pacientes com IG apresentam a SM (ISOMAA et al., 2001; 

AVRAMOGLU et al. 2006; KAHN et al., 2006). Indivíduos que possuem a SM 

apresentam um risco 3 vezes maior de apresentar a DCV comparados com 

aqueles sem a SM (ISOMAA et al. 2001; GINSBERG et al., 2006). Na SM, 

merecem destaque dois de seus componentes: a obesidade e a dislipidemia 

(BONORA E MUGGEO 2001; ISOMAA et al., 2001).  

 A estreita relação entre a doença cardiovascular e o DM2 levou 

STERN (1995) a idealizar a hipótese do “elo comum”, segundo o qual o DM2 

e a DCV possuem a mesma origem genética e ambiental. Visto que em 

torno de 90% dos diabéticos apresentam algum grau de RI, o elo 
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fisiopatológico comum (solo comum) entre DM2 e a DCV seria as alterações 

fisiopatológicas conseqüentes à RI (STERN, 1995; GINSBERG, 2000).  

  Mais recentemente, CERIELLO e MOTZ (2004), revendo essa 

hipótese, também sugeriram que o estresse oxidativo seria o mecanismo 

pelo qual a RI leva à falência das células β e à disfunção endotelial, fazendo 

com que o DM2 e a DCV estejam intimamente relacionados. 

 

1.3 O papel da resistência à insulina e do tecido adiposo 

  

 Os adipócitos possuem a capacidade de sintetizar ácidos graxos 

(lipogênese), estocar triglicérides (TG) em períodos de oferta abundante de 

energia e mobilizá-los quando há déficit calórico (lipólise), constituindo, 

portanto, o grande reservatório energético de nosso organismo 

(AVRAMOGLU et al., 2006). Recentemente, inúmeras evidências 

demonstram que o tecido adiposo deixou de ser considerado apenas um 

reservatório energético e fornecedor de gordura ao metabolismo celular, 

passando também a ser reconhecido como um órgão dinâmico secretor de 

várias substâncias com ação local e sistêmica, que agem na regulação de 

diversos processos envolvidos na resistência à insulina, função endotelial, 

aterogênese, hipertensão, diabetes, etc (MAEDA et al., 1997; 

WAJCHENBERG, 2000; WYNE, 2003; KAHN et al., 2006). 

 Algumas dessas substâncias secretadas essencialmente pelo tecido 

adiposo, como a leptina, adiponectina, fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), 

a interleucina-6 (IL-6), a proteína-C reativa (PCR), entre outras, apresentam 

papel fundamental na sensibilidade tecidual à insulina (HOTAMISLIGIL et al., 

1993; HARMELEN et al., 1998; MOHAMED-ALI et al., 1998; RAJALA e 

SCHERER, 2003; GIORGINO et al., 2005; KAHN et al., 2006; GUTIERREZ 

et al., 2009). 

Já de longa data, vários estudos epidemiológicos baseados em 

medidas antropométricas demonstram que não somente a quantidade, mas 

também o tipo de deposição de gordura se associa ao maior risco 

cardiovascular. Indivíduos com deposição gordurosa abdominal ou andróide 
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apresentam um maior risco cardiovascular e de apresentar SM quando 

comparados a indivíduos com distribuição na região do quadril (distribuição 

ginecóide). Estudos que utilizam novas tecnologias de imagem, 

especialmente a tomografia computadorizada (TC), demonstram que o maior 

risco cardiovascular associado ao aumento da gordura visceral se relaciona 

ao aumento da RI e citoquinas inflamatórias (MORI et al., 2005; KAHN et al., 

2006). Várias evidências associam também o aumento da gordura visceral a 

alterações do metabolismo das gorduras. 

 

1.4 Metabolismo de lípides 

  

 No processo de digestão, os lípides provenientes da dieta sofrem 

ação da lipase pancreática e lipase gástrica, as quais, juntamente com sais 

biliares produzidos pelo fígado e secretados pela bile, hidrolisam os 

triacilgliceróis dando origem a moléculas menores de ácidos graxos, glicerol 

e colesterol. Todo esse conjunto de moléculas forma a micela, principal 

veículo transportador de gordura e altamente permeável à membrana. Uma 

vez transportados para dentro do enterócito para serem absorvidos, os 

produtos da digestão lipídica podem ser reesterificados gerando ésteres de 

colesterol e TG e incorporados aos quilomícrons para serem transportados 

para os vasos linfáticos (PATSCH, 1998). 

 Como não conseguem circular livres no plasma por serem 

hidrofóbicos, os lípides são transportados incorporados às lipoproteínas 

(FIGURA 1), estrutura composta por lipídeos e proteínas, sob a forma de um 

núcleo hidrofóbico de TG e éster de colesterol (EC) envolvido por uma capa 

hidrofílica de colesterol livre (CL), fosfolípide (FL) e proteína, chamada 

apolipoproteína (apo) (GARRET e GRISHAM, 1995; FERRURA et al., 1999). 

 Existem cinco classes principais de lipoproteínas com diferentes 

densidades, composição em lípides, tipo de proteína presente e função. São 

os quilomícrons (QM), lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL), 

lipoproteína de densidade intermediária (IDL), lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) e lipoproteína de alta densidade (HDL) (GANONG, 1989).  
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Apolipoproteína

Colesterol livre

Fosfolípides

Triglicérides

Éster de colesterol

Apolipoproteína

Colesterol livre

Fosfolípides

Triglicérides

Éster de colesterol  

Figura 1. Estrutura de uma lipoproteína. 

 

 As apolipoproteínas são importantes moduladoras da função da 

lipoproteína, pois agem como ligantes aos receptores celulares e ativam ou 

inibem enzimas envolvidas no metabolismo das mesmas (CHAHIL e 

GINSBERG, 2006). A apo B-100 é produzida no fígado e está contida na 

VLDL, IDL e LDL. A apo B-48, produzida no intestino, pertence ao QM e 

seus remanescentes. A apo A-I é produzida no intestino e fígado e está 

contida na HDL (CHAHIL e GINSBERG, 2006).      

 Os lípides do organismo têm como origem a dieta e a síntese hepática 

(GANONG, 1989). Os lípides da dieta são transportados do intestino para o 

fígado por meio do QM, a maior lipoproteína de todas, o qual é enriquecido 

de TG e contém apos E, C e B-48. O transporte de lípides oriundos da 

alimentação inicia-se com os QMs formados no intestino que percorrem a 

circulação nos ductos linfáticos e sofrem ação, nos capilares, da enzima 

lipase lipoprotéica (LLP). Esta enzima está presente no tecido adiposo e 

músculo e é ativada pela apo C-II presente no QM. Uma vez ativada a 

enzima LLP, ocorre o processo de lipólise dos TG presentes nos QM, 

resultando em partículas de menor diâmetro denominadas quilomíncrons 

remanescentes (QMr) (GANONG, 1989; PATSCH, 1998). Uma parte dos TG 

hidrolisados é removida da circulação pela captação dos QMr via receptores 

localizados no fígado, onde são internalizados. A parte restante é degradada 

até ácidos graxos livres (AGL) e glicerol. Os AGL seguem para os adipócitos 
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no tecido adiposo e são armazenados na forma de TG (PATSCH, 1998; 

FERRURA et al., 1999).  

  

1.4.1 Metabolismo da lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e 

da lipoproteína de baixa densidade (LDL) 

  

 O transporte de lípides de origem hepática tem início com a síntese 

hepática de VLDL, lipoproteína que contém principalmente TG e apos B-100, 

E e C. Na circulação, a VLDL sofre ação da LLP e ocorre hidrólise dos 

triglicérides presentes, originando uma VLDL remanescente, com menor 

diâmetro, chamada IDL ou VLDLr (GANONG, 1989; GARRET e GRISHAM, 

1995).  

 As partículas de IDL formadas a partir do catabolismo da VLDL, agora 

com menor conteúdo de triglicérides e maior de colesterol, podem seguir 

dois caminhos distintos. Cerca de 60 a 70% da IDL são retiradas 

rapidamente da circulação via receptor específico de apo E ou receptor de 

apo B-100 localizados no fígado. De 30 a 40% da IDL de menor tamanho 

podem ser captadas e removidas pelos hepatócitos ou continuar a perder 

TG e FL por ação da lipoproteína lipase hepática (LH), passando a ser 

chamada LDL. Durante este processo, ocorre perda das apolipoproteínas, 

com exceção da apo B-100 (HAVEL, 1984; GANONG, 1989; GARRET e 

GRISHAM, 1995). 

 A LDL (FIGURA 2), produto final da degradação da VLDL, é uma 

partícula esférica com densidade entre 1019 a 1063 g/mL e tamanho de 

20nm, constituída por um núcleo apolar de ésteres de colesterol (cerca de 

46% do seu conteúdo) e um resíduo de TG (6%), estabilizado por uma 

monocamada externa de fosfolípides e CL. Esta lipoproteína possui meia-

vida plasmática de dois a três dias e a apo B-100 é a sua principal 

apolipoproteína que, além do seu papel estrutural, liga-se a receptores 

específicos (B/E) presentes em células hepáticas e extra-hepáticas para ser 

captada e removida da circulação (GANONG, 1989; STRYER, 1996; 

MAHLEY et al., 2003). 
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 É conferido à LDL o papel de grande transportadora de colesterol no 

plasma humano, responsável por cerca de 70% de colesterol carreado para 

o fígado, células e tecidos periféricos. A fração de LDL que não é captada 

pelos hepatócitos é distribuída aos tecidos periféricos, função esta 

intimamente relacionada com o depósito de colesterol nos vasos e com o 

surgimento da aterosclerose. Uma parte de colesterol pode ser captada por 

outros tecidos que não envolvem a interação com receptor (MAHLEY et al., 

2003; KOBA et al., 2006). 

 

Apo B-100

Colesterol livre

Éster de colesterol

Triglicérides

Fosfolípide

 

Figura 2. Estrutura da lipoproteína de baixa densidade (LDL). 

 

  A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem 

multifatorial que se inicia com a disfunção do endotélio vascular devido a 

diversos fatores de risco. O depósito de lipoproteínas LDL na parede arterial 

é o processo-chave inicial porque elas podem penetrar na parede da artéria 

e migrar para o espaço subendotelial. Uma vez retidas, as LDL podem sofrer 

um processo de oxidação excessiva atraindo o recrutamento de monócitos e 

linfócitos, que migram para o espaço subendotelial, diferenciam-se em 

macrófagos e captam as LDL oxidadas (ROSS, 1999). Os macrófagos 

repletos de lípides são chamados células espumosas e são o principal 

componente das estrias gordurosas, lesões macroscópicas iniciais da 

aterosclerose. Está ativado o processo de inflamação que estimula a 
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migração e proliferação de células musculares lisas da camada média para a 

íntima levando ao início da formação da placa aterosclerótica (LUSIS, 2000). 

 O entendimento atual da fisiopatologia da aterosclerose envolve 

vários fatores que interagem de forma complexa. Embora a aterosclerose só 

se torne clinicamente evidente a partir da meia-idade, é uma doença 

silenciosa que tem início na infância e evolui durante toda a vida no decorrer 

de várias décadas (STRONG, 1991; ROSS, 1999). 

 

1.4.2 Metabolismo da lipoproteína de alta densidade (HDL) 

  

 O estudo populacional epidemiológico clássico de Framingham 

acompanhou prospectivamente o risco cardíaco de homens e mulheres e 

observou correlação positiva da presença da DCV com concentrações 

plasmáticas de LDL-C e negativa com HDL-C, demonstrando a importância 

da concentração plasmática dos lípides no surgimento e progressão da 

lesão aterosclerótica (CASTELLI, 1988). 

 Dessa forma, a HDL tem despertado grande interesse e tem sido alvo 

de diversos estudos em busca de avanços na terapêutica contra as DCV. 

Tais partículas desempenham importante papel anti-aterogênico, que inclui a 

capacidade de efluxo de colesterol, atribuído ao seu papel no transporte 

reverso do colesterol, atividade antioxidante, antiinflamatória e 

antitrombótica, evitando a progressão da placa aterosclerótica (ASSMANN e 

GOTTO, 2004). 

 Diferente de outras classes de lipoproteínas que são sintetizadas no 

intestino e fígado, a HDL (FIGURA 3) é formada no compartimento 

intravascular. A HDL é continuamente remodelada pela transferência de 

lípides, que é essencial no papel de esterificação do colesterol e no 

transporte reverso do colesterol, no qual o colesterol de tecidos periféricos é 

conduzido ao fígado e excretado na bile. Trata-se de uma fração 

heterogênea de partículas, com densidade entre 1,063 e 1,21 g/mL, de 

formato esférico e formada principalmente por proteínas (cerca de 50%), um 

núcleo apolar de EC (16%) e TG (5%), circundado por uma camada externa 
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de FL (25%) e uma pequena quantidade de CL (4%). Esta fração possui 

como componentes principais a apo A-I (constitui 70 a 80% da sua estrutura) 

e a apo A-II, com uma meia-vida plasmática de cinco a seis dias, a mais 

longa de todas as lipoproteínas (EISENBERG, 1984; GANONG, 1989).

 Dependendo do conteúdo lipídico, tamanho e quantidade de proteínas 

presentes, a HDL é dividida em subclasses: HDL1, HDL2, HDL3 e HDL4, 

sendo que as de maior concentração no plasma são a HDL2 (possui somente 

apo A-I) e a HDL3 (possui apo A-I e A-II). Quando é liberada na circulação na 

sua forma inicial com formato discóide chamada HDL nascente (pré β-HDL), 

apresenta alto conteúdo de colesterol, FL e proteínas e está pronta para 

adquirir lípides (EISENBERG, 1984; GANONG, 1989; WANG e BRIGGS, 

2004).  

 Esta captação de lípides inicial ocorre quando a HDL nascente capta 

colesterol e fosfolípides dos tecidos hepáticos e extra-hepáticos, num 

processo facilitado pelo transportador de membrana ATP - binding cassete 

transporter A1 (ABCA1), que possui alta afinidade pela apo A-I, resultando 

na formação da HDL discóide, composta por apolipoproteína, fosfolípide e 

uma menor quantidade de colesterol na forma livre. A pré β-HDL continua a 

captar lípides via ABCA1 e também adquire quantidades extras de colesterol 

de outras lipoproteínas que contêm apo B (VLDL, IDL e LDL) (ORAM, 2002; 

BARTER et al., 2003; WANG e BRIGGS, 2004). 

 Devido à característica atribuída ao colesterol livre de ser mais 

instável na lipoproteína, existe um mecanismo protetor e eficiente de manter 

esse colesterol preferencialmente dentro da célula ou da lipoproteína na sua 

forma mais estável ligada ao ácido graxo (sua forma esterificada). Por isso, a 

pré β-HDL é um excelente substrato para a ação no plasma da enzima 

lecitina colesterol acil- transferase (LCAT) que, secretada no fígado e ativada 

pela apo A-I (co-fator), tem como função principal converter o colesterol livre 

da superfície das partículas em éster de colesterol e internalizá-lo para o 

centro da partícula, processo chamado esterificação. A LCAT também facilita 

a captação e incorporação do CL das células periféricas para as partículas 

de HDL e é responsável pela maturação da HDL. Todo esse processo 
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resulta na formação de uma partícula menor, a HDL3, de forma esférica e 

madura, com um núcleo hidrofóbico constituído por EC (GJONE, 1983; 

WANG e BRIGGS, 2004).  

 A esterificação na HDL é fundamental para manter a sua estabilização 

e seu transporte no plasma. A esterificação do colesterol livre também pode 

ser realizada pela enzima acil-colesterol-acil transferase (ACAT) no meio 

intracelular (GJONE, 1983; DANIELS et al., 2009). 

 A HDL3 continua a receber colesterol e FL das membranas celulares, 

processo mediado pelo SR-B1 (scavenger receptor class B type I), 

expressos em alguns tecidos, como fígado e monócitos. Recebe ainda 

colesterol e FL, oriundos da lipólise do QM e VLDL, processo mediado pela 

LLP e facilitado pela proteína de transferência de fosfolípide PLTP (plasma 

phospholipid transfer protein). Semelhante à pré β-HDL, a HDL3 também 

sofre ação da LCAT, que esterifica o colesterol presente transformando-a em 

uma partícula maior, a HDL2 (GJONE, 1983). 

 A HDL2 passa a doar ésteres de colesterol para as demais 

lipoproteínas que contêm apo B (QM, VLDL, IDL, LDL). Estas, por sua vez, 

transferem TG para a HDL2, processo mediado pela proteína de 

transferência de éster de colesterol CETP (cholesteryl ester transfer protein), 

produzida no fígado. Portanto, o colesterol pode ser removido da circulação 

diretamente, por meio da interação da HDL com receptores SR-B1 

localizados no fígado, ou indiretamente, por meio da transferência de éster e 

colesterol para lipoproteínas que contêm apo B, via CETP (TRIGATTI et al., 

2003; WANG e BRIGGS, 2004).  

 Os triglicérides recebidos pela HDL2 tornam-se substrato para a ação 

da lipase hepática (LH), que, ativada pela apo E, é responsável por degradar 

TG e FL e convertê-la novamente em HDL3, retornando ao ciclo com a 

função de remover colesterol dos tecidos. A lipase endotelial (LE) também 

participa da lipólise e do remodelamento da HDL2, hidrolisando 

principalmente fosfolípides. Após a lipólise da HDL2 pelas LH e LE, o 

colesterol dessa partícula é removido pelos receptores SR-B1, responsáveis 

pela captação seletiva do colesterol da HDL no fígado. Em um processo 
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contínuo, a ação dessas duas lipases sobre a HDL2 dá início à formação de 

novas partículas menores de HDL, com formato discóide como a pré β-HDL 

e grandes aceptoras de colesterol dos tecidos, retomando todo o processo 

de lipidação descrito anteriormente (BRUCE et al., 1998). 

 A HDL é constantemente remodelada no compartimento intravascular 

por meio da transferência de lípides, essencial para o papel central dessa 

lipoproteína na esterificação do colesterol e no transporte reverso do 

colesterol. Esse processo é facilitado pelas proteínas de transferência e 

possibilita que o colesterol livre, o éster de colesterol, o fosfolípide e os 

triglicérides sejam transferidos de lipoproteínas que contém apo B para a 

fração HDL e vice-versa (BRUCE et al., 1998; MASSON et al., 2009).  

Apolipoproteínas

Colesterol livre

Éster de colesterol

Triglicérides

Fosfolípide  

Figura 3. Estrutura da lipoproteína de alta densidade (HDL). 

 

1.5 A importância da dislipidemia no diabetes mellitus e na intolerância 

à glicose 

 

Um dos principais fatores de risco para a SM é a dislipidemia. Sua 

importância é evidenciada por dados epidemiológicos de estudos 

prospectivos mostrando que é o principal fator de risco independente para 

DAC e provavelmente o maior mediador da aterogenicidade neste grupo de 

pacientes (ISOMAA et al., 2001; FORD et al., 2002; ALEXANDER et al., 

2003; FORD, 2005; REAVEN, 2005).  

 O risco cardiovascular aumentado entre diabéticos e intolerantes à 

glicose pode ser atribuído principalmente à presença da complexa 
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dislipidemia, cujas anormalidades lipídicas e de lipoproteínas estão 

presentes antes mesmo do surgimento da hiperglicemia (KREISBERG, 

1998; TASKINEN, 2002). 

 Nos indivíduos com intolerância à glicose, o perfil lipídico geralmente 

encontra-se alterado e é caracterizado por aumento na concentração de 

VLDL (hipertrigliceridemia) e de apo B, baixas concentrações de HDL-C e, 

apesar do LDL-C ser normal ou discretamente elevado, há presença de LDL 

pequena e densa (FONTBONNE et al., 1989; GINSBERG, 1991; PIETZSCH 

et al., 1999b; TASKINEN, 2002; JULIUS et al., 2007a). 

A resistência à insulina tem um papel central na fisiopatologia da 

dislipidemia diabética.  Ela provoca uma diminuição na síntese, mobilização 

e atividade da lipase lipoprotéica enquanto provoca um aumento na 

atividade da lipase hepática (GINSBERG, 1991; KREISBERG, 1998; 

HAFFNER, 2002; TASKINEN, 2002; BORGGREVE et al., 2003).  

A possível diminuição da LLP no DM2 e IG pode ser devido ao 

aumento na produção da apo C-III, que atua inibindo a LLP levando ao 

acúmulo de lipoproteínas ricas em triglicérides no plasma. Estudos em 

humanos e com cultura de células sugerem que a expressão gênica desta 

proteína é regulada pela insulina. Na deficiência de insulina e na presença 

da RI, a produção de apo C-III pode estar elevada, levando à inibição da 

lipólise mediada pela LLP (CHAN et al., 2002; MERKEL et al., 2002; DE 

VRIES et al., 2003; ALTOMONTE et al., 2004; COHN et al., 2004). Já o 

aumento da atividade da LH leva a uma maior hidrólise de triglicérides e 

fosfolípides de VLDL e QM remanescentes, dando origem a uma LDL 

enriquecida de triglicérides (BORGGREVE et al., 2003; DE VRIES et al., 

2003; JUUTILAINEN et al., 2004). 

 Portanto, a hipertrigliceridemia é decorrente da presença da RI que 

estimula a lipólise no tecido adiposo, aumentando a oferta de AGL para o 

fígado, levando a uma maior secreção hepática de VLDL-apo B e de suas 

frações remanescentes, ambas enriquecidas de triglicérides. Além disso, 

ocorre uma diminuição no clearance da VLDL via lipase lipoprotéica 

provocada pela presença da RI. A hipertrigliceridemia é ocasionada também 
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pela diminuição da atividade da LLP que prejudica o processo de lipólise. 

Outro fator causador da hipertrigliceridemia é que o aumento da secreção de 

triglicérides da VLDL pode competir com o QM pela ação da LLP no 

processo lipolítico, resultando em aumento da síntese de VLDL 

(NORDESTGAARD e NIELSEN, 1994; BJORKEGREN et al., 1996; 

PIETZSCH et al., 1999b; ADELI et al., 2001; FESTA, 2001; MERKEL et al., 

2002; DE VRIES et al., 2003; COHN et al., 2004).  

 Na presença da RI e na IG, freqüentemente pode ocorrer aumento da 

atividade da CETP (PIETZSCH et al., 1999a; JULIUS et al., 2007b). Após 

sofrer ação da LLP, a VLDL interage com a LDL e a HDL e realiza trocas de 

TG da VLDL com ésteres de colesterol da LDL e HDL via CETP, originando 

uma fração de LDL menor em tamanho, depletada de éster de colesterol e 

enriquecida de TG, processo este que explica a formação da LDL pequena e 

densa nesses pacientes. O aumento na produção de VLDL1 também 

contribui com a formação da LDL pequena e densa. A VLDL1 é uma 

subclasse de VLDL maior e mais rica em triglicérides a qual, associada com 

a diminuição da ação da LLP no processo lipolítico, gera a fração de LDL 

pequena e densa enriquecida de triglicérides via CETP (PIETZSCH et al., 

1999a; TASKINEN, 2002; PIETZSCH e FUECKER, 2003; ADIELS et al., 

2005; JULIUS et al., 2007a). 

 A menor concentração de HDL-C está relacionada à diminuição na 

subfração HDL2 e é conseqüência de todos os fatores que levam à 

hipertrigliceridemia no paciente diabético e intolerante à glicose (TASKINEN, 

2002). A menor concentração de HDL também é conseqüência de um maior 

catabolismo dessas partículas, demonstrado em estudos cinéticos in vivo 

com radioisótopos e in vitro utilizando isótopos estáveis (GOLAY et al., 1987; 

DUVILLARD et al., 2000). O acúmulo de VLDL no plasma leva ao aumento 

na transferência de éster de colesterol da HDL para VLDL e o 

enriquecimento da HDL com triglicérides, como resultado da ação da CETP.  

A conseqüência é a formação de uma HDL e LDL depletadas de colesterol e 

enriquecidas de triglicérides. A HDL com menor conteúdo de colesterol 

associada a um maior catabolismo desta partícula pode prejudicar o 
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transporte reverso do colesterol e conferir menor função anti-aterogênica a 

esta lipoproteína (HOWARD, 1997; PIETZSCH et al., 1998; PIETZSCH et 

al., 1999a; ADELI et al., 2001; MERKEL et al., 2002; DE VRIES et al., 2003; 

PIETZSCH e FUECKER, 2003; JULIUS et al., 2007a; TAN, 2009).  

 A formação da fração LDL menor e mais densa (fenótipo B) está 

diretamente relacionada ao processo aterogênico, porque essa fração se 

infiltra facilmente para o espaço subendotelial e migra para dentro do vaso. 

Além disso, as frações de LDL pequenas e densas são mais oxidáveis, o 

que confere menor afinidade pelos receptores B/E e, por isso, são mais 

freqüentemente captadas via receptores SRA (scavengers receptors), 

presentes em macrófagos e células endoteliais (PACKARD, 2003; KOBA et 

al., 2006).  

Portanto, alterações nas atividades de transferência de lípides e de 

lípases que podem ser observadas nos pacientes com DM2 e com IG trazem 

conseqüências para a composição e metabolismo tanto da HDL quanto da 

LDL, contribuindo para um perfil lipídico aterogênico nesses pacientes. 

 Entretanto, do ponto de vista clínico, uma parcela apreciável dos 

pacientes diabéticos que apresenta um evento cardiovascular agudo não 

apresenta uma dislipidemia muito evidente, especialmente nas avaliações 

laboratoriais rotineiras, demonstrando a complexidade desta relação. 

Sugere-se que possíveis alterações do metabolismo da transferência de 

lípides para a HDL e da cinética das lipoproteínas possam ocorrer no 

paciente com diabetes e IG. 

 

1.6 Estudos cinéticos de lipoproteínas 

  

O metabolismo das lipoproteínas tem sido amplamente investigado 

com o uso de marcação endógena: lipoproteínas naturais (autólogas) são 

isoladas do plasma, marcadas e re-injetadas no indivíduo; ou via marcação 

exógena, utilizando-se lipoproteínas artificiais com estrutura plasmática 

semelhante às lipoproteínas naturais, as quais são marcadas e injetadas no 

indivíduo. É possível acompanhar a curva de decaimento das lipoproteínas 
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uma vez que as mesmas podem ser marcadas radioativamente ou com 

isótopos estáveis (KISSEBAH, 1987; MARANHÃO et al., 1993; GYLLING e 

MIETTINEN, 1997; MARANHÃO et al., 1997; CHAN et al., 2002; PONT et 

al., 2002; PARHOFER e BARRETT, 2006).  

 Estudos cinéticos são realizados para acompanhar o comportamento 

específico de uma determinada lipoproteína ou em combinação com várias 

outras em diferentes indivíduos. Através de um modelo de análise 

multicompartimental é possível gerar dados que traduzem o comportamento 

cinético de uma determinada lipoproteína (PARHOFER e BARRETT, 2006). 

Por ser sabidamente associada com a aterosclerose, a utilização da 

emulsão rica em colesterol (nanoemulsão lipídica artificial) permite estudar a 

cinética das partículas ricas em lípides, como a LDL, com o intuito de 

explorar o metabolismo e o comportamento cinético desta lipoproteína e 

compreender os processos e mecanismos envolvidos na fisiopatologia que 

levam ao surgimento da DAC em diversos pacientes. Para tanto, a aplicação 

da nanoemulsão mostrou-se ser tecnicamente segura, adequada e simples 

de ser utilizada em humanos.  

Formulada em laboratório, a nanoemulsão possui composição lipídica 

semelhante à LDL, mas é preparada sem proteínas. Em contato com a 

circulação sanguínea, a nanoemulsão adquire apolipoproteínas, 

preferencialmente a apo E, permitindo ser reconhecida e removida do 

plasma por receptores B/E (receptor de LDL) (GINSBURG et al., 1982; 

MARANHÃO et al., 1993). O esquema do trajeto da nanoemulsão lipídica no 

compartimento plasmático está ilustarado na FIGURA 5.  

Em 1987, iniciaram-se os estudos que visaram reproduzir o 

metabolismo da LDL com a utilização desta nanoemulsão lipídica na 

investigação das dislipidemias (MARANHÃO et al., 1993). 

SANTOS et al. (2003) avaliaram a cinética do éster de colesterol e do 

colesterol livre da nanomeulsão em pacientes com DAC normolipidêmicos 

submetidos à angiografia das coronárias. Nesses pacientes, a forma livre do 

colesterol foi removida mais rapidamente em comparação com controles 

sem doença coronária. No entanto, a remoção plasmática do éster de 
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colesterol foi semelhante entre os grupos. Em estudo posterior, COUTO et 

al. (2007), utilizando a mesma nanoemulsão, evidenciaram um maior 

depósito de colesterol livre na aorta, artéria torácica interna e veia safena de 

pacientes com DAC submetidos à cirurgia de revascularização. Postula-se, a 

partir desses estudos, um novo mecanismo para a gênese da doença 

coronária no qual o colesterol livre, ao dissociar-se das partículas de LDL e 

se depositar na parede dos vasos, pode favorecer o surgimento e a 

progressão da placa aterosclerótica (SANTOS et al., 2003; COUTO et al., 

2007). 

 Portanto, a proposta desta pesquisa é estudar a cinética plasmática 

do colesterol livre e do esterificado, presente na nanoemulsão lipídica 

artificial de LDL, em pacientes intolerantes à glicose assintomáticos para 

DAC. Busca-se verificar se tais indivíduos possuem alteração na cinética da 

nanoemulsão da mesma forma que pacientes sintomáticos para DAC e se 

essa alteração justifica o importante risco cardiovascular nessa população. 
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2. JUSTIFICATIVA 

  

O diabetes mellitus é uma doença freqüente e sua prevalência está 

aumentando. O diabético possui um risco de 2 a 4 vezes maior de 

desenvolver doença cardiovascular comparado ao não-diabético. Como 

demonstrado por diferentes estudos epidemiológicos (COUTINHO et al., 

1999; TOMINAGA et al., 1999; DECODE, 2001), o risco para o 

desenvolvimento da doença cardiovascular já é observado em fases mais 

precoces e assintomáticas da história natural do diabetes, quando ocorre a 

hiperglicemia pós-prandial. Considerando que nesta fase o menor grau de 

deficiência secretória da insulina e de hiperglicemia não explicaria o elevado 

risco cardiovascular semelhante ao observado no diabetes manifesto, 

atribui-se ser a presença da SM, que ocorre na maioria dos pacientes com 

IG, um fator condicionante importante para o desenvolvimento das 

alterações endoteliais nestes indivíduos. Dos componentes da SM, inúmeros 

estudos destacam a dislipidemia como um dos principais fatores de risco 

para a DCV no paciente diabético e com IG (ISOMAA et al., 2001; 

AVRAMOGLU et al. 2006; KAHN et al., 2006). Considerando que o LDL-C 

elevado está associado ao desenvolvimento da aterosclerose prematura em 

pacientes não diabéticos, nem sempre pode ser observado em pacientes IG, 

geralmente se mostrando normal ou discretamente aumentado, questiona-se 

se outras alterações do metabolismo lipídico como o aumento das 

concentrações de LDL pequena e densa ou mesmo alterações da cinética 

das lipoproteínas poderiam estar relacionadas como fatores contribuintes 

para o maior risco no desenvolvimento da aterosclerose nestes pacientes.  

 Baseado nos relatos de que alterações da cinética utilizando uma 

nanoemulsão lipídica artificial duplamente marcada com 14C-éster de 

colesterol e 3H-colesterol livre apresentaram uma maior remoção do 

colesterol na forma livre em pacientes com DAC comparado com controles 

(SANTOS et al., 2003), bem como maior depósito deste colesterol nas 

paredes dos vasos sangüíneos (COUTO et al., 2007), propomos estudar se 

essa dissociação do colesterol, um novo mecanismo para a gênese e 



 22 

progressão da doença arterial coronária, poderia ser observada também em 

pacientes sem a doença arterial coronária com intolerância à glicose.  

O colesterol livre e sua forma esterificada, assim como os fosfolípides 

e os triglicérides, são continuamente transferidos de outras classes de 

lipoproteínas para a HDL, cujo processo é mediado pelas proteínas de 

transferência. A transferência de lípides é um processo importante na 

formação e no metabolismo intravascular da HDL porque envolve sua 

interação com outras classes de lipoproteínas no plasma. A nanoemulsão 

utilizada para avaliar o metabolismo das duas formas de colesterol na LDL 

também é utilizada como doadora de lípides para testar a transferência 

simultânea de quatro lípides radioativamente marcados para a fração HDL 

(LO PRETE et al., 2009). Utilizando uma nanoemulsão lipídica artificial, 

nossa proposta é verificar se o metabolismo intravascular das duas formas 

de colesterol presentes na LDL e a transferência de lípides para a HDL estão 

alterados em pacientes com intolerância à glicose que os predispõem 

precocemente à doença arterial coronária.  
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3. OBJETIVOS 

 

 Estudar a cinética plasmática do colesterol livre e do colesterol 

esterificado e a transferência in vitro de lípides para a HDL, utilizando uma 

nanoemulsão lipídica artificial, em indivíduos com intolerância à glicose. 

Relacionar as possíveis alterações da cinética da naoemulsão e da 

transferência de lípides, neste grupo de pacientes, com a presença da 

resistência à insulina, a distribuição da adiposidade abdominal e a presença 

de outros componentes clínicos da síndrome metabólica. 
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4. CASUÍSTICA  

4.1 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado na Unidade de Diabetes da disciplina de 

Endocrinologia e Metabologia, no Ambulatório de Endocrinologia e 

Obesidade e no Laboratório de Metabolismo de Lípides do Hospital das 

Clínicas do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo. 

 

4.2 Recrutamento dos pacientes 

 

Foram recrutados pacientes do Ambulatório de Endocrinologia e 

Obesidade do Hospital das Clínicas, pacientes e funcionários do Instituto do 

Coração e pacientes atendidos em Ambulatórios, Consultórios e Clínicas 

externas ao HC e InCor.  

A informação prévia detalhada de todo o protocolo foi dada aos 

participantes antes do início de cada etapa do estudo. Todos assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO F) para realização do 

estudo, de acordo com as normas que regem estudos experimentais com 

seres humanos, disponibilizadas pelas comissões de ensino, pesquisa e 

ética médica da Instituição. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 

de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria 

Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo. O estudo teve apoio financeiro da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  

 Foram selecionados 29 indivíduos voluntários, divididos em 2 grupos: 

 

Grupo intolerante à glicose (IG): 14 pacientes com diagnóstico de 

intolerância à glicose baseado no TOTG, de acordo com o critério proposto 

pela Associação Americana de Diabetes (2008), que classifica a presença 

de valores de glicemia de 2h após sobrecarga oral de 75 g de glicose entre 

140-199 mg/dL. 
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Grupo controle: 15 indivíduos com glicemia normal, baseado no TOTG, de 

acordo com o critério proposto pela Associação Americana de Diabetes 

(2008), com valores de glicemia de 2h após sobrecarga oral de 75 g de 

glicose <140mg/dL e glicemia de jejum <100mg/dL. 

 

4.3 Critérios de inclusão 

  

Foram considerados os seguintes critérios para inclusão dos pacientes 

no estudo: 

- Sexo: ambos 

- Idade: 40 a 70 anos 

- Colesterol total: < 240 mg/dL 

- LDL-Colesterol: < 160 mg/dL 

- Triglicérides: < 200 mg/dL 

- Pressão Arterial: ser normotenso ou apresentar hipertensão arterial 

controlada com valores de PA até 130/85 mmHg, medida em três dias 

diferentes. 

 

4.4 Critérios de exclusão 

 

Foram considerados os seguintes critérios para exclusão dos pacientes 

no estudo: 

- Presença de doença crônica: insuficiência renal crônica (creatinina 

>1,5mg/dL), insuficiência hepática, asma, doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC), doença inflamatória, oncológica, tireoideopatia 

descompensada e mulheres na menacme.  

- Presença de doença cardiovascular: macrovascular (DAC), 

insuficiência arterial periférica crônica e AVC encefálico.  

- Pacientes em uso de medicamentos hipolipemiantes (estatinas e 

fibratos), glicocorticóides e metformina. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS  

5.1 Avaliação clínica e antropométrica 

 

Todos os pacientes foram avaliados por médicos endocrinologistas do 

Ambulatório de Diabetes do InCor, baseado nos seguintes critérios: a) 

Anamnese clínica: para detectar queixas relativas à doença coronária 

(angina, dispnéia, palpitação); b) Exame físico: foram avaliados parâmetros 

clínicos de freqüência cardíaca e pressão arterial.  

Com o objetivo de selecionar pacientes sem manifestação clínica de 

doença cardiovascular, os mesmos realizaram o eletrocardiograma de 

esforço, exame que avalia o comportamento do sistema cardiovascular 

frente ao estresse físico, sob monitorização clínica, eletrocardiográfica e 

hemodinâmica do paciente. Para tanto, foi utilizado o protocolo de Bruce 

padronizado no Setor de Eletrocardiograma do Esforço do InCor e o 

ergômetro foi a esteira rolante MAT 2100 acoplada ao sistema ML 800 

Stress Test System da Fukuda Denshi Co. Ltda. 

 Foi adotado o sistema de registro eletrocardiográfico de 15 derivações 

simultâneas, sendo 12 derivações clássicas do sistema Mason – Likar e 3 

derivações do sistema ortogonal de Frank (X,Y, Z).  

A monitorização eletrocardiográfica foi realizada sistematicamente no 

repouso (em pé), no momento inicial das alterações do segmento ST, no 

momento da maior alteração desse segmento, no pico do esforço, no 

primeiro minuto da recuperação, no momento da normalização do desvio do 

segmento ST e no sexto minuto após o exercício. A aferição da pressão 

arterial ocorreu sistematicamente a cada 90 segundos, no pico do esforço, 

no momento de maior alteração do segmento ST e a cada minuto da fase 

pós-exercício. 

 A freqüência cardíaca foi monitorizada continuamente e documentada 

a cada 15 segundos. A freqüência cardíaca máxima desejada foi calculada 

pela fórmula (220 – idade) em anos. Os critérios de interrupção do exame e 

os de positividade adotados foram os recomendados pela II Diretriz da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (2002). A monitorização da fase de 
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recuperação teve duração de 6 minutos ou foi interrompida após a reversão 

total das alterações eletrocardiográficas e/ou hemodinâmicas. Em seguida, 

foram analisados a capacidade funcional, os dados hemodinâmicos, 

eletrocardiográficos e clínicos de todos os pacientes para, então, classificar 

o teste como negativo ou positivo. 

Os pacientes foram submetidos à avaliação antropométrica, que 

consistiu em medidas de peso e altura, para cálculo do índice de massa 

corpórea (IMC), e de medidas de circunferência abdominal (C.A.) e do 

quadril (C.Q.) para obtenção da relação cintura/quadril (RCQ). 

A RCQ e o IMC são considerados indicadores de risco metabólico em 

relação à obesidade central e generalizada, respectivamente. Tais 

indicadores foram interpretados de acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (1997), que atribui risco aumentado à RCQ quando > 0,9 para 

homens e > 0,85 para mulheres.  

Como representação da adiposidade central, a C.A. foi interpretada 

de acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF, 2005), que 

atribui valores segundo parâmetros étnicos específicos para a América do 

Sul e Central, definidos como circunferência abdominal ≥ 90 para homens e 

≥ 80 para mulheres. 

 

5.2 Exames laboratoriais  

 

Todos os pacientes apresentaram exames prévios normais para 

inclusão no estudo. Esses exames incluem avaliação da função da tireóide 

(TSH), função renal (uréia e creatinina), função hepática (TGO e TGP), 

hemograma completo e plaquetas (dados não mostrados).  

Após jejum de 12 horas, os pacientes foram submetidos aos exames 

laboratoriais para dosagem de colesterol total, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, 

triglicérides, glicemia e insulina de jejum e hemoglobina glicada.  

As concentrações plasmáticas de triglicérides, colesterol total, HDL-C 

e glicemia foram dosadas por método enzimático colorimétrico automatizado 

e a medida de LDL-C por método cinético automatizado. O VLDL-C foi 
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calculado por meio da divisão das concentrações plasmáticas de 

triglicérides por 5 (VLDL-C = triglicérides/5). O colesterol não-HDL foi 

calculado por meio da subtração do colesterol total pelo colesterol contido 

na fração HDL (colesterol não-HDL = CT - HDL-C). 

As concentrações plasmáticas de apo A-I e apo B foram mensuradas 

por método imunoturbidimétrico (Roche/ Hitachi – Roche Diagnostics – 

Mannheim) e a de apo E pelo método nefelometria, utilizando-se 

analisadores automáticos nas três análises. 

A medida de hemoglobina glicada foi obtida utilizando-se o sangue 

total pelo método HLPC, certificado pelo National Glyco Hemoglobin 

Standardization Program (NGSP-EUA), considerando como valores normais 

entre 4,1 a 6,0%.  

A insulina e o TSH foram determinados no soro pelo sistema de 

imunoensaio automatizado autodelfia (Perkin-Elmer Life Science, Wallac, 

Oy, Finland, para insulina e Life Science, Wallac, Oy, Finland, para TSH). 

Todos os exames foram realizados no Laboratório Central e no 

Laboratório de Hormônios e Genética Molecular/ LIM42 do HCFMUSP. 

 

5.3 Resistência à insulina 

 

Foi utilizado o Modelo da Avaliação da Homeostase (Homeostasis 

Model Assessment - HOMA) baseado no cálculo matemático de homeostase 

glicêmica que prediz a capacidade de secreção de célula β (HOMA2- %β), a 

sensibilidade à insulina (HOMA2- %S) e o índice de resistência à insulina 

(HOMA2-IR), a partir de concentrações plasmáticas de glicemia e insulina de 

jejum. 

Esse modelo está implementado no programa de computador HOMA 

Calculator versão 2.2.2, desenvolvido pela The Oxford Center for Diabetes, 

Endocrinology e Metabolism (Diabetes Trial Unit. HOMA Calculator. 

Disponível em http://www.dtu.ox.ac.uk). 

Amostras de sangue dos pacientes foram coletadas após jejum de 12 

horas para obter as dosagens de glicemia (em mg/dL) e insulina de jejum 
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(em µU/mL) e, posteriormente, convertidas em mmol/L (glicemia) e ρmol/L 

(insulina). A partir desses valores, foram estimados os valores de HOMA2-

%β, HOMA2-%S e HOMA2-IR. 

 

5.4 Distribuição da adiposidade abdominal 

 

A distribuição da gordura abdominal foi realizada pela tomografia 

computadorizada de abdômen sem contraste oral ou venoso e sem a 

necessidade de qualquer preparo prévio do paciente, conforme técnica 

descrita por WAJCHENBERG et al. (1995). Trata-se de um procedimento de 

imagem de alta tecnologia que permite a quantificação da gordura na região 

abdominal. Tal exame foi realizado por técnico habilitado, no Instituto de 

Radiologia do Hospital das Clínicas da FMUSP, com o equipamento CT High 

Speed GE. 

A aquisição de imagens é por “scout” (radiologia digital) do paciente 

em perfil. Uma única imagem tomográfica com 10 mm de espessura é obtida 

no plano médio do espaço discal de L4-L5, orientada pelo “scout” obtido 

anteriormente. 

Na imagem tomográfica foram calculadas: 

- Área de gordura visceral: foram identificados os limites da cavidade da 

musculatura abdominal em uma circunferência completa e por meio do 

software do próprio equipamento foi realizada a determinação da área 

ocupada apenas por gordura, obtendo-se a área ocupada pelo tecido 

adiposo visceral. 

- Área de gordura subcutânea: foram identificados os limites do tecido 

subcutâneo e por meio do software do próprio equipamento foi realizada a 

determinação da área ocupada apenas por gordura. 

- Determinação dos limites do componente gorduroso abdominal: a área do 

tecido adiposo abdominal total foi marcada com um cursor eletrônico 

adotando o limite superior de -50 unidades Hounsfield e o limite inferior -250 

unidades Hounsfield como os valores de atenuação da densidade do tecido 
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adiposo, possibilitando determinar a presença de gordura nas áreas 

delimitadas (visceral e subcutânea). 

- Cálculo da relação gordura visceral / gordura subcutânea: o índice foi 

calculado como a razão entre as áreas de gordura visceral e de gordura 

subcutânea, obtidas conforme descrito acima.  

 

5.5 Cinética plasmática do 3H-colesterol livre e do 14C-éster de 

colesterol 

5.5.1 Preparo da nanoemulsão 

 

A nanoemulsão lipídica artificial foi preparada segundo a técnica 

descrita por GINSBURG et al. (1982) e modificada por Maranhão et al. 

(1993). Em um frasco, foram pipetados lípides obtidos da indústria 

farmacêutica (Sigma Chemical Co – St. Louis, EUA), sendo 40 mg de 

fosfatidilcolina, 20 mg de oleato de colesterol, 1 mg de trioleína e 0,5 mg de 

colesterol, diluídos em clorofórmio:metanol (2:1) (Merck – Darmstadt, 

Alemanha). 

Posteriormente, foram adicionados à mistura de lípides, 70kBq do 

isótopo 14C-oleato de colesterol e 121kBq do isótopo 3H-colesterol 

(Amersham International – Reino Unido). Em seguida, a mistura foi seca sob 

fluxo de nitrogênio em banho-maria a 37°C e mantida em dessecador a 

vácuo por 16 horas a 4°C para remoção dos solventes residuais. A mistura 

de lípides foi ressuspendida com tampão TRIS-Cl e emulsificada por 

irradiação ultrasônica de 125 watts de potência durante 3 horas sob 

atmosfera de nitrogênio, com temperatura variando de 51 a 55°C. Depois, a 

emulsão foi purificada em duas etapas de ultracentrifugação e esterilizada 

por passagem em filtro Millipore 0,22µm de diâmetro. Todo o material 

utilizado foi despirogenizado em estufa a 180°C durante 90 minutos e 

esterilizado em autoclave a 120°C por 20 minutos.  

O procedimento de preparo das nanoemulsões foi realizado em 

capela de fluxo laminar, armazenadas a 4°C por até trinta dias. Todas as 
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nanoemulsões foram testadas quanto a sua esterilidade e pirogenicidade, 

antes da utilização nos pacientes. 

 

5.5.2 Estudo cinético 

 

Após coleta de sangue para determinações bioquímicas em jejum, os 

pacientes foram submetidos à injeção endovenosa, em bolus, de 

aproximadamente 150µL da nanoemulsão marcada com 3H-colesterol e 14C-

oleato de colesterol correspondente a 4 milhões de cpm de radioativo. 

Logo depois, foram coletadas amostras de sangue (10mL) em tubo 

de ensaio contendo 250 U.I. de heparina sódica (Roche, Brasil) durante 24 

horas em intervalos de tempo pré-determinados: 5 minutos, 1 hora, 2, 4, 6, 8 

e 24 horas após a injeção da nanoemulsão lipídica.  

Os pacientes receberam café da manhã padronizado após a coleta 

de 5 minutos e almoço após a coleta de 4 horas.  

As amostras de sangue foram centrifugadas a 3000 rpm durante 10 

minutos em centrífuga Sorvall (modelo RT7, Wilmington, EUA) para 

obtenção do plasma. Alíquotas de 1,0 mL de plasma foram pipetadas em 

frascos de cintilação e acrescentadas 5,0mL de solução de cintilação Ultima 

Gold TM XR (Packard – Groningen, Holanda), para a determinação da 

radioatividade presente nas amostras, utilizando-se um contador Beta 

(Liquid Scintillation Analyzer, Packard, 1600 TK, Palo Alto, CA). 

 

5.5.3 Análise compartimental dos dados cinéticos 

 

A radioatividade presente nas amostras de plasma dos pacientes foi 

utilizada para a determinação das curvas de decaimento plasmático e 

cálculo dos parâmetros cinéticos dos componentes lipídicos radioativos da 

emulsão, por meio do programa de análise compartimental ANACOMP® 

versão 4.1 (MESQUITA, 1994). 

A curva de decaimento plasmático da nanoemulsão apresenta um 

perfil biexponencial com um rápido decaimento inicial, seguido de um 
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decaimento mais lento. Esse perfil levou à adoção de um modelo com quatro 

compartimentos, dois para o 14C-éster de colesterol e dois para 3H-colesterol 

livre, a partir do qual foram calculados os parâmetros cinéticos (k) para cada 

marcação da nanoemulsão lipídica.  

Os compartimentos e os parâmetros cinéticos desse modelo 

(FIGURA 4) são definidos do seguinte modo: 

- compartimento 1: nanoemulsão, introduzida no espaço intravascular, assim 

como foi injetada. 

- compartimento 2: nanoemulsão, após aquisição de apolipoproteínas, no 

plasma. 

- k 1,0: remoção não específica da nanoemulsão. 

- k 1,2: transformação da nanoemulsão pela aquisição de apolipoproteínas. 

- k 2,0: remoção da nanoemulsão do compartimento plasmático para o 

espaço extravascular. 

Para representar a remoção das partículas foram utilizados os 

parâmetros denominados taxas fracionais de remoção (TFR), em h-1, dos 

lípides marcados, utilizando-se as respectivas taxas fracionais de 

transferência (k). 

 TFR = (k1,0 + k1,2) x k2,0 / k1,2 + k2,0 

 

Figura 4. Modelo compartimental utilizado para analisar a cinética 
plasmática do 3H-colesterol livre e do 14C-éster de colesterol da 
nanoemulsão. 
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Figura 5. Modelo esquemático do comportamento cinético da nanoemulsão 
lipídica: (A) Estrutura da nanoemulsão lipídica (ii) em comparação à 
lipoproteína LDL natural (i); (B) Nanoemulsão adquire apolipoproteínas, 
preferencialmente apo E, na circulação sangüínea; (C) Nanoemulsão é 
reconhecida pelas receptores B/E e removida da circulação. 
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5.6 Esterificação do 3H-colesterol livre presente na nanoemulsão 

lipídica artificial 

 

Alíquotas de 1000µL de plasma dos pacientes foram utilizadas para a 

extração dos lípides pelo método de Folch (FOLCH et al., 1957). As 

amostras foram extraídas com clorofórmio/metabol/água destilada (2:1:1, 

v/v/v) em 12 horas a 4ºC. O sobrenadante protéico foi aspirado e o 

infranadante foi seco sob fluxo de nitrogênio, ressuspendido com 150µL de 

solução de Folch e submetido à separação por cromatografia em camada 

delgada (TLC) (sílica-gel 60H, 0,5mm de espessura). 

 Após a aplicação, as placas foram colocadas em sistema solvente, 

constituído de n-hexano/éter etílico/ácido acético glacial (70:3:1, v/v/v), para 

separação das frações lipídicas. Separam-se as bandas correspondentes ao 

éster de colesterol e ao colesterol livre, após serem reveladas por vapores 

metálicos de iodo. Em seguida, as bandas foram transferidas para “vials” de 

contagem contendo 5mL de solução cintiladora (PPO dimetil POPOP-Triton 

X-100-tolueno, 5g: 0,5g: 333mL, v/v/v/v). A radioatividade foi contada usando 

o espectrofotômetro Packard 1660 TR (Meridien, CT).  

A porcentagem (%) de esterificação foi calculada dividindo-se o 3H-

colesterol livre na banda de éster de colesterol (esterificado) pelo total de 

colesterol livre, que foi considerado a somatória da radioatividade 3H na 

banda do colesterol livre e do éster de colesterol, para cada tempo do 

experimento (5 minutos, 1, 2, 4, 8 e 24 horas).  

Em seguida, foi traçada a cuva média da taxa de esterificação (em %) 

do 3H-colesterol livre ao longo de 24h em cada tempo do experimento. 

x 100% de esterificação = 

3H-CE

3H-CL + 3H-CE  
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5.7 Transferência in vitro de éster de colesterol (EC), fosfolípide (PL), 

triglicérides (TG) e colesterol livre (CL) da nanoemulsão para a HDL 

 

A transferência de lípides constitui um ensaio in vitro e foi realizado no 

Laboratório de Metabolismo de Lípides do InCor. Este procedimento está 

esquematizado na FIGURA 6. 

Amostras de sangue dos pacientes foram coletadas, após jejum de 12 

horas, em tubo contendo anticoagulante EDTA (1,5g/L). O plasma foi obtido 

após 10 minutos de centrifugação a 3000 rpm, em centrífuga Soval RT7. Em 

seguida, 50µl de duas nanoemulsões lipídicas marcadas radioativamente 

com 3H-éster de colesterol e 14C-fosfolípide e a outra com 3H-colesterol livre 

e 14C-triglicérides foram incubadas com 200µl de plasma de cada paciente 

por 1 hora a 37°C em agitador orbital Gyromax 706R, sob agitação a 40 rpm. 

Decorrido o tempo, foram adicionados à mistura 250µL de reagente de 

precipitação de lipoproteínas contendo apo B (sulfato de dextran 0,2% / 

MgCl2 3M, v/v). A mistura foi agitada em vortex por 30 segundos e 

posteriormente centrifugada por 10 minutos a 3000 rpm.  

A fração HDL foi obtida após precipitação da nanoemulsão 

juntamente com as lipoproteínas contendo apo B. Alíquotas de 250µL do 

sobrenadante contendo a fração HDL foram pipetadas em frascos de 

cintilação e acrescentadas 5,0mL de solução cintiladora Ultima Gold 

(PerkinElmer, Boston, USA). A radioatividade presente nas amostras foi 

quantificada em contador Beta (Liquid Scintillation Analyzer, Packard, 1600 

TK, Palo Alto, CA) com a utilização do programa Plus Vers 5.01 da Diamond 

Computers para determinação das contagens de 3H e 14C nas amostras. O 

branco, realizado para eliminação de possíveis interferentes neste ensaio, 

consiste na mistura de 200µL de solução tampão TRIS-HCl (pH 7,4) e 50µL 

da nanoemulsão incubada e precipitada nas mesmas condições descritas 

anteriormente. 

O valor da radioatividade total presente na amostra foi determinada 

pela incubação de 200µL de plasma com 50µL de nanoemulsão, seguida de 

incubação, porém sem adição de reagente de precipitação. A quantificação 
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dos lípides (EC, PL, TG e CL) transferidos da nanoemulsão lipídica artificial 

para a HDL plasmática foi expressa em percentagem (%) de 3H-EC, 14C-PL, 
14C-TG e 3H-CL em relação à radioatividade total incubada (LO PRETE et 

al., 2009).   

 

Figura 6. Modelo esquemático da transferência in vitro dos quatro lípides 
marcados da nanoemulsão lipídica para a lipoproteína HDL: (A) Incubação 
do plasma com a nanoemulsão lipídica radioativamente marcada; (B) 
Precipitação da fração HDL; (C) Obtenção da taxa (em %) dos lípides 
transferidos da nanoemulsão lipídica para a HDL. 

 

5.8 Segurança radiológica 

 

A dose radiológica injetada foi avaliada de acordo com as normas 

internacionais de proteção radiológica (SOWBY, 1984). O parâmetro "Annual 

Limit for Intake" (ALI) de radionuclídeo é definido como a quantidade de 
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radioisótopo que induz a uma dose equivalente de 50 mSv. Para 

componentes orgânicos marcados com 14C ou 3H, os valores de ALI são 9 x 

107 e 3 x 109 Bq, respectivamente. No presente estudo, a dose injetada de 
14C foi de 22,2 x 104 Bq, o que equivale a: (22,2x104 Bq/9x107 Bq) x 50mSv 

= 0,1233mSv. Para o 3H, a dose injetada foi de 44,4x104 Bq, portanto a dose 

equivalente é: (44,4x104 Bq /3 x 109 Bq) x 50 mSv = 0,0075 mSv. 

A dose equivalente incorporada no corpo inteiro, em conseqüência da 

exposição aos lípides radioativos, foi estimada em 0,04 mSv, conforme 

avaliado pelo método MIRD-Medical Internal Radiological Dosimetry (SMITH, 

1977). Os dados descritos para ratos pesando 0,4 kg foram ajustados para 

seres humanos, estimando um peso médio de 70 kg e utilizando um fator de 

correção com a equação seguinte: KHomem = kRato x (70kg/ 0,4kg)1-x 

O valor exponencial X representa uma escala de variações 

interespécies da farmacocinética, levando em consideração o tempo 

biológico de cada espécie, que varia de 0,65 a 0,95. Considerando o valor 

de X=0,86, estima-se para os seres humanos uma concentração plasmática 

total de 204 mg/dL e uma excreção diária de colesterol de 1250 mg/dia 

(BOXENBAUM e RONFELD, 1983). Esse valor está dentro da média 

descrita em avaliações laboratoriais desses parâmetros em seres humanos 

(MARANHÃO e QUINTÃO, 1983). 

O método descrito permite estimar que os participantes deste estudo 

receberam, por dose injetada de 14C-éster de colesterol, 0,26 mGy no 

intestino grosso inferior, 0,5 mGy no intestino grosso superior, 0,18 mGy na 

pele, 0,13 mGy na superfície dos ossos e 0,13 mGy no fígado. A dose 

recebida pelos pulmões, coração, ovários ou testículo é desprezível. Em 

conformidade com as normas de proteção radiológica (Comissão Nacional 

de Energia Nuclear, 1988), esses valores são muito inferiores ao máximo 

permitido, que é de 1 mSv. A dose de radiação induzida pela injeção dos 

radioisótopos é menor que a obtida com a maioria dos procedimentos 

radiológicos, sendo cerca de 10 vezes menor que a dose induzida por uma 

radiografia de crânio (ALTMAN e DITTMER, 1974). 
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5.9 Análise estatística  

 

Inicialmente, todas as variáveis foram analisadas descritivamente. 

Para as variáveis quantitativas, esta análise foi feita através da observação 

dos valores mínimos e máximos e do cálculo de médias, desvios-padrão e 

mediana. Para as variáveis qualitativas, calcularam-se freqüências absolutas 

e relativas. Para a comparação de médias de dois grupos foi utilizado o teste 

t de Student. Quando a suposição de normalidade foi rejeitada, foi utilizado o 

teste não-paramétrico de Mann-Whitney.  

Para se testar a homogeneidade entre as proporções, utilizou-se o 

teste qui-quadrado ou o teste exato de Fisher (quando ocorreram 

freqüências esperadas menores que 5). Para o estudo da correlação entre 

duas variáveis, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. Para o 

estudo da influência de dois fatores nas variáveis da adiposidade abdominal, 

foi utilizada a Análise de Variância a dois fatores (ROSNER, 1986). 

 Tentou-se realizar análise multivariada dos dados, porém o pequeno 

número amostral limitou a utilização desta análise, impossibilitando 

encontrar qualquer associação entre as variáveis estudadas. 

O software utilizado para a realização dos testes foi o SPSS 15.0 for 

Windows. O nível de significância utilizado para os testes foi de 5%.  
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6. DESENHO DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi transversal (FIGURA 7). Inicialmente, os 

pacientes passaram por consulta médica por endocrinologistas para 

realização da anamnese clínica e exame físico para excluir àqueles com 

presença de doença crônica e/ou uso de medicamentos não permitidos para 

este estudo. 

Numa segunda etapa, os pacientes realizaram o teste oral de 

tolerância à glicose para classificá-los no grupo IG ou controle. Depois, 

realizaram o eletrocardiograma de esforço a fim de excluir àqueles 

sintomáticos para DCV, que apresentassem teste alterado (positivo). 

Foram selecionados, inicialmente, 41 indivíduos distribuídos em 2 

grupos, sendo 21 pacientes do grupo IG (com diagnóstico de intolerância à 

glicose) e 20 indivíduos do grupo controle (pareados ao grupo IG com valor 

de glicemia normal). O estudo foi finalizado com uma amostra de 29 

pacientes, sendo 14 pacientes IG e 15 indivíduos controles.  

 No decorrer do estudo e por motivos diversos, foram excluídos 7 

pacientes do grupo IG e 5 indivíduos do grupo controle.  

No grupo IG, 2 pacientes apresentaram hipertrigliceridemia e/ou 

hipercolesterolemia que não atendiam aos critérios de inclusão; 1 paciente 

relatou estar em uso de medicamento hipolipemiante durante uma das 

etapas do estudo, sub-relatado durante a anamnese clínica; 1 paciente 

apresentou diagnóstico de DM2 ao realizar o TOTG; 1 paciente manifestou 

náusea e vômito no dia da cinética do colesterol; 1 paciente apresentou 

resultado alterado da cinética e 1 paciente foi afastado do estudo por 

motivos de saúde. 

No grupo controle, 1 paciente apresentou hipertrigliceridemia e/ou 

hipercolesterolemia que não atendiam aos critérios de inclusão; 1 paciente 

não realizou a cinética; 1 paciente apresentou exame de TSH alterado; 1 

paciente apresentou alteração no teste ergométrico e 1 paciente foi afastado 

do estudo porque precisou realizar duas cirurgias. Além disso, 1 paciente 

desse grupo não realizou a tomografia computadorizada de abdômen, 
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porém, como ele participou de todas as etapas anteriores, não precisou ser 

excluído do estudo. 

Os pacientes que se enquadraram nos critérios de inclusão e 

exclusão de cada grupo realizaram a cinética do colesterol. No mesmo dia 

da cinética, foi realizada a avaliação antropométrica e foram colhidas 

amostras de sangue em jejum para dosagem dos exames laboratoriais e 

avaliação da resistência à insulina. Foi realizado experimento para avaliar a 

esterificação do colesterol livre e a transferência in vitro de lípides para a 

HDL. Por último, os pacientes realizaram a tomografia de abdômen para 

medir a distribuição da gordura abdominal. 

 

Avaliação clínica

Teste oral de tolerância à glicose

Teste ergométrico

Exames bioquímicos e avaliação antropométrica

Tomografia de abdômen

Esterificação do colesterol livre

Transferência in vitro de lípides para a HDL

Avaliação da resistência à insulina

Cinética do colesterol

Dividido em 2 grupos

Grupo intolerante à glicose

Grupo controle

Alterado Excluído

 

Figura 7. Desenho do estudo. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Avaliação clínica e antropométrica 

  

Ao comparar as características clínicas dos grupos intolerância à 

glicose (IG) e controle, observa-se que a distribuição em relação à idade, 

sexo e raça é semelhante. Os grupos não diferem quanto aos parâmetros 

antropométricos (peso, IMC, circunferências abdominal e do quadril), 

presença de tabagismo, história familiar para DM2 e DAC, hipertensão e 

hipotereoidismo (TABELA 1). Dados clínicos individuais de cada grupo 

encontram-se no ANEXO A. 

 

Tabela 1. Características clínicas dos grupos IG e controle. 

Parâmetros  
IG 

(n=14) 
Controle 
(n=15) 

p 

Idade (anos) 56,6 ± 6,4 52,9 ± 6,4 0,13 

Sexo F/M 9/5 8/7 0,71 

Raça Branca/Negra 13/1 12/3 0,59 

Peso (kg) 78,4 ± 12,9 76,5 ± 8,7 0,63 

IMC (kg/m2) 29,8 ± 4,4 27,6 ± 2,6 0,13 

Circunferência (cm)    

        Abdominal 99,7 ± 10,8 94,7 ± 12,7 0,26 

        Quadril 108 ± 9,4 105,7 ± 5,7 0,44 

Relação cintura/quadril 0,92 ± 0,05 0,89 ± 0,1 0,36 

Tabagismo 1 1 1,00 

HF para DAC 7 5 0,46 

HF para DM2 8 4 0,13 

Hipertensão 8 5 0,27 

Hipotireoidismo 2 4 0,65 
Dados expressos em média ± desvio padrão e em valores absolutos. Teste qui-quadrado, 
teste exato de Fisher e teste t de Student. HF = história familiar. 
 

Apesar de apresentar valores médios mais elevados que os do grupo 

controle, os valores da circunferência abdominal no grupo IG não 

apresentaram uma diferença estatisticamente significativa. Entretanto, 
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observa-se que, individualmente, todos os homens e mulheres do grupo IG 

apresentam C.A. ≥ 90 cm e ≥ 80 cm, respectivamente, como indicador de 

obesidade central e risco metabólico, segundo a Federação Internacional de 

Diabetes (IDF, 2005) (FIGURA 8A), enquanto que no grupo controle a 

totalidade das mulheres apresentou C.A. ≥ 80 cm e 4 dos 7 homens 

apresentaram C.A. ≥ 90 cm (FIGURA 9A).   

Quanto à RCQ, todos os homens apresentaram índices ≥ 0,9 e a 

maioria das mulheres no grupo IG apresentou RCQ ≥ 0,85, como 

indicadores de risco metabólico, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(1997) (FIGURA 8B). No grupo controle, a RCQ foi ≥ 0,9 em 3 homens e ≥ 

0,85 em 5 mulheres (FIGURA 9B). 

Em relação ao IMC, dos 14 pacientes no grupo IG, 7 (50%) são 

obesos (IMC ≥ 30 kg/m2), 6 (42,9%) apresentam sobrepeso (IMC entre 25-

29,9 kg/m2) e 1 (7,1%) é eutrófico (IMC 18,5-24,9 kg/m2) (FIGURA 8C). No 

grupo controle, dos 15 pacientes deste grupo, 4 (26,7%) são obesos, 9 

(60%) apresentam sobrepeso e 2 (1,3%) são eutróficos (FIGURA 9C). 
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Figura 8. Distribuição da circunferência abdominal (A), relação 
cintura/quadril (B) e índice de massa corpórea (C), segundo o limite de risco 
proposto pela Federação Internacional de Diabetes, no grupo IG (n=14). 
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Figura 9. Distribuição da circunferência abdominal (A), relação 
cintura/quadril (B) e índice de massa corpórea (C), segundo o limite de risco 
no grupo controle (n=15). 
 

 A Tabela 2 mostra a lista de medicamentos em uso pelos pacientes 

dos grupos IG e controle para o tratamento das comorbidades associadas, 

especialmente hipertensão e hipotereoidismo. Não foram observadas 

diferenças no uso dessas medicações entre os grupos. Dados 

antropométricos individuais de cada grupo encontram-se no ANEXO B. 

 

Tabela 2. Medicamentos utilizados pelos pacientes dos grupos IG e controle 
para tratamento das comorbidades hipertensão e hipotireoidismo. 

Parâmetros  
IG 

(n=14) 
Controle 
(n=15) 

p 

Betabloqueador 2 0  0,22 
Bloqueador do receptor da 
angiotensina 1 

1 2 1,00 

Inibidor da enzima de conversão 
da angiotensina 

5 3 0,42 

Bloqueador de canal de cálcio 1 3 0,59 
Diuréticos Tiazídicos 6 3 0,24 
Levotiroxina 3 4 1,00 
Dados expressos em valores absolutos. Teste exato de Fisher. 
 
 

7.2 Exames laboratoriais  

  

A Tabela 3 mostra os parâmetros bioquímicos de perfil lipídico e 

glicêmico e apolipoproteínas. Os dois grupos apresentaram perfil lipídico e 

de apolipoproteínas semelhantes. A apo E mostrou uma tendência a ser 
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maior no grupo IG comparado ao grupo controle, não confirmado 

significativamente (p=0,06). Como esperado, os valores de glicemia de jejum 

e glicemia de 2 horas (após TOTG) foram maiores no grupo IG (p<0,01). A 

HbA1C também foi significativamente maior no grupo IG (p=0,02). Dados 

laboratoriais individuais de cada grupo encontram-se no ANEXO C. 

 

Tabela 3. Parâmetros bioquímicos dos grupos IG e controle. 

Parâmetros  
IG 

(n=14) 
Controle 
(n=15) 

p 

Glicemia (mg/dL)    
       Jejum 102 ± 9 87 ± 5 <0,01 
       2 horas após TOTG 162 ± 13 106 ± 20 <0,01 
HbA1C (%) 6,1 ± 0,5 5,6 ± 0,3 0,02 
Colesterol total (mg/dL) 203 ± 26 193 ± 27 0,35 
        Colesterol ñ-HDL 147 ± 31 137 ± 21 0,34 
        LDL  121 ± 25 114 ± 22 0,47 
        HDL                      55 ± 17 55 ± 21 0,99 
        VLDL 26 ± 8 23 ± 7 0,26 
Triglicérides (mg/dL) 131 ± 41 115 ± 38 0,26 
        TG/HDL 2,7 ± 1,4 2,3 ± 1,1 0,39 
Apolipoproteínas (mg/dL)    
        A1 153 ± 29  150,8 ± 35 0,86 
        B 99,2 ± 24 91,3 ± 18 0,32 
        B/A1 0,68 ± 0,23 0,64 ± 0,19 0,57 
        E 5,1 ± 1,2 4,1 ± 1,3 0,06 
Dados expressos em média ± desvio padrão. Teste t de Student e teste não-paramétrico de 
Mann-Whitney. 
 

7.3 Resistência à insulina 

  

A avaliação da capacidade de secreção de insulina (HOMA2 %β), 

estimativa da sensibilidade à insulina (HOMA2 %S) e da resistência à 

insulina (HOMA2-IR) nos grupos IG e controle estão descritos na Tabela 4.  

 Os dois grupos não diferem em relação à capacidade de secreção de 

insulina pela célula β, indicada pelo HOMA2 %β (p=0,44).  

 O grupo IG apresenta maior concentração de insulina de jejum 

(p<0,01) e maior resistência à insulina (p<0,01), indicada pelo HOMA2-IR. O 
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grupo IG possui menor sensibilidade à insulina (p=0,01), expressa pelo 

HOMA2 %S. 

Dados da homeostase glicêmica individuais de cada grupo 

encontram-se no ANEXO D. 

 

Tabela 4. Valores de homeostase glicêmica avaliado pelo HOMA e insulina 
de jejum dos grupos IG e controle. 

Parâmetros  
IG 

(n=14) 
Controle 
(n=15) 

p 

HOMA2 %β 112 ± 28 103 ± 34 0,44 
HOMA2 %S 80 ± 43,1 139,7 ± 74,7 0,01 
HOMA2-IR 1,5 ± 0,6 0,9 ± 0,4 <0,01 
Insulina de jejum (µU/mL) 11,9 ± 5,1 7,1 ± 3,7  <0,01 
Dados expressos em média ± desvio padrão. Teste t de Student. HOMA2 %β = capacidade 
de secreção de insulina pela célula β pancreática, HOMA2 %S = sensibilidade à insulina e 
HOMA2-IR = índice de resistência à insulina.  
 

7.4 Distribuição da adiposidade abdominal 

  

A distribuição da adiposidade abdominal indicada pela área de 

gordura total, área de gordura visceral, área de gordura subcutânea e a 

relação entre as áreas de gordura visceral e subcutânea estão descritas na 

Tabela 5.  

Não houve diferença entre os grupos na quantidade de gordura 

abdominal total e de seus componentes: visceral e subcutâneo. Dados da 

distribuição da adiposidade abdominal individuais de cada grupo encontram-

se no ANEXO E. 

 

Tabela 5. Distribuição da adiposidade abdominal nos grupos IG e controle. 

Parâmetros 
IG 

(n=14) 
Controle 
(n=14) 

p 

Gordura total (cm2) 475,2 ± 143,9 396,3 ± 97,7 0,10 
        Visceral 171,5 ± 81,9 144,4 ± 48,1 0,29 
        Subcutânea 303,6 ± 101,7 251,8 ± 83,1 0,15 
        Visceral/Subcutânea 0,61 ± 0,34 0,63 ± 0,30 0,86 
Dados expressos em média ± desvio padrão. Teste t de Student.  
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7.5 Cinética plasmática do 3H-colesterol livre e do 14C-éster de 

colesterol 

 

A Tabela 6 mostra a taxa fracional de remoção (TFR) média e os 

parâmetros cinéticos médios (K 1,0, K 1,2 e K 2,0) do 14C-EC e 3H-CL nos 

grupos IG e controle. A TFR do 14C-EC do grupo IG apresenta valores 

semelhantes ao do grupo controle (p=0,39). Em relação aos demais 

parâmetros cinéticos do 14C-EC, os valores obtidos no grupo IG não 

diferiram do grupo controle. 

 A taxa de remoção do 3H-CL se mostrou mais rápida (p=0,04) quando 

comparada à obtida para o grupo controle. O parâmetro cinético k 2,0 do 3H-

CL foi maior no grupo IG comparado com o grupo controle (p=0,03). 

 

Tabela 6. Taxa fracional de remoção (TFR) e parâmetros cinéticos (K’s) dos 
compartimentos 1 e 2 do 14C-éster de colesterol e do 3H-colesterol livre da 
nanoemulsão lipídica nos grupos IG e controle.  

Parâmetros  
IG 

(n=14) 
Controle 
(n=15) 

p 

TFR 14C-EC (h-1) 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,39 
        K 1,0 0,26 ± 0,18 0,24 ± 0,23 0,48 
        K 1,2 0,33 ± 0,17 0,59 ± 0,62 0,91 
        K 2,0 0,04 ± 0,01 0,06 ± 0,07 0,96 
TFR 3H-CL (h-1) 0,06 ± 0,02 0,04 ± 0,02 0,04 
        K 1,0 0,54 ± 0,35 0,66 ± 0,24 0,34 
        K 1,2 0,48 ± 0,19 0,44 ± 0,21 0,62 
        K 2,0 0,05 ± 0,10 0,02 ± 0,009 0,01 
Dados expressos em média ± desvio padrão. Teste t de Student.  
 

 As Figuras 10 e 11 mostram as curvas de decaimento plasmático da 

radioatividade presente nas duas marcações lipídicas ao longo de 24 horas. 

Ambos os grupos apresentaram remoção semelhante do 14C-éster de 

colesterol (FIGURA 10), mas a remoção do 3H-colesterol livre do grupo IG foi 

mais rápida do que no grupo controle (FIGURA 11). 
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Figura 10. Curvas de decaimento plasmático do 14C-éster de colesterol nos 
grupos IG (n=14) e controle (n=15).  
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Figura 11. Curvas de decaimento plasmático do 3H-colesterol livre nos 
grupos IG (n=14) e controle (n=15).  
 

7.6 Esterificação do 3H-colesterol livre presente na nanoemulsão 

lipídica artificial 

 

Na curva média da taxa de esterificação (%) do 3H-colesterol livre ao 

longo de 24h, não se observou uma diferença na porcentagem de 

esterificação entre os grupos IG e controle (FIGURA 12). 
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Figura 12. Curva da taxa de esterificação do 3H-colesterol livre nos grupos 
IG (n=12) e controle (n=7).  
 

 

7.7 Transferência in vitro de éster de colesterol (CE), fosfolípide (PL), 

triglicérides (TG) e colesterol livre (CL) da nanoemulsão para a HDL 

 

A transferência dos quatro lípides marcados na nanoemulsão artificial 

para a fração HDL apresentou valores semelhantes nos grupos IG e controle 

(TABELA 7). 

 

Tabela 7. Transferência in vitro dos lípides marcados da nanoemulsão 
lipídica para a HDL nos grupos IG e controle.  

Parâmetros 
IG 

(n=14) 
Controle 
(n=15) 

p 

3H-éster de colesterol (%) 3.5 ± 0.4 3.6 ± 0.6 0.63 
14C-fosfatidilcolina (%) 21.6 ± 1.1 22.2 ± 1.2 0.19 
3H-triglicérides (%) 7.0 ± 2.1 6.1 ± 1.3 0.15 
14C-colesterol livre (%) 9.0 ± 1.1 9.9 ± 2.0 0.29 
Dados expressos em media ± devio padrão. Teste t de Student e teste não-paramétrico de 
Mann-Whitney.  
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8. DISCUSSÃO 

 

O diabetes passou a ser considerado como um importante problema 

de Saúde Pública, como conseqüência ao aumento de sua prevalência em 

níveis epidêmicos observada nas duas últimas décadas e por sua elevada 

associação com complicações crônicas que constituem importantes causas 

de mortalidade e de morbidade, de piora de qualidade de vida e de aumento 

de custos. Das complicações crônicas do diabetes, as cardiovasculares têm 

sido inegavelmente evidenciadas como as que causam maior impacto. Isso 

se deve ao fato de que as complicações cardiovasculares estão 

relacionadas à maior causa de mortalidade dos pacientes com diabetes e 

têm sido reconhecidas como uma das principais causas contribuintes para o 

desenvolvimento de eventos cardiovasculares agudos, como o infarto agudo 

do miocárdio (IAM).  

O crescente papel do diabetes para o desenvolvimento dos eventos 

coronarianos tem sido demonstrado em vários estudos e levantamentos 

epidemiológicos, como indica o recente relatório publicado pelo National 

Institutes of Health (NIH) dos Estados Unidos. Nesse relatório, mostra-se 

que, enquanto tem sido observada uma redução da mortalidade 

conseqüente ao IAM na população em geral, tem ocorrido um crescente 

aumento de mortalidade por IAM em pacientes com diabetes (FANG e 

ALDERMAN, 2006). Entretanto, estas observações podem ser ainda mais 

impactantes se considerarmos que o aumento do risco cardiovascular do 

diabético ocorre já em fases mais precoces da história natural da doença, 

antes mesmo do seu diagnóstico clínico. Em recente estudo realizado no 

Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor-HC), foi observado que, 

de 2262 pacientes com quadro de IAM atendidos na Unidade de Emergência 

deste Serviço, 868 (37,41%) indivíduos referiam ou foram diagnosticados no 

período de internação como diabéticos ou apresentando alterações do 

metabolismo dos carboidratos, como a intolerância à glicose (LERARIO et 

al., 2008). O estudo europeu DECODE (2001) conclui que o risco 

cardiovascular em pacientes com hiperglicemia pós-prandial seria ainda 
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maior do que a de pacientes com diabetes clínico. 

Portanto, considerando que as alterações fisiopatológicas do DM2 

ocorrem vários anos antes do aparecimento de sua forma clínica, é 

importante que maiores estudos sejam direcionados para uma melhor 

compreensão fisiopatológica destas alterações em fases mais precoces e 

assintomáticas, quando ocorre a intolerância à glicose e a disglicemia. 

Apesar de ser reconhecida uma relação entre a elevação das 

concentrações de hemoglobina glicada, o que indica o grau de controle 

glicêmico, e o risco de complicações crônicas do diabetes, incluindo a 

doença cardiovascular, esta relação não tem se mostrado ser linear nos 

grandes estudos controlados de tratamento intensivo de longo prazo, como o 

UKPDS (HOLMAN et al., 2008), o ACCORD (2008) e o ADVANCE (2008). 

Tais estudos não conseguiram demonstrar uma redução significativa da 

DCV pelo controle glicêmico intensivo em indivíduos diabéticos, indicando 

ser tal relação mais complexa e dependente de outros fatores, 

especialmente da presença da síndrome metabólica. 

Considerando que o grau de deficiência secretória pancreática de 

insulina e a intensidade da persistência da hiperglicemia ocorrem em menor 

intensidade na IG, quando comparadas a essas alterações no DM2, e que a 

presença das complicações cardiovasculares não difere muito entre estas 

duas condições (IG e DM2), pode-se inferir um maior papel da resistência à 

insulina e, conseqüentemente, da síndrome metabólica e seus componentes 

comuns tanto no diabetes e na IG, para o desenvolvimento da DCV, como 

demonstram os estudos de HAFFNER et al. (2000) e de ISOMAA et al. 

(2001).  

Para melhor avaliar a presença destes fatores e, mais 

especificamente, as alterações do metabolismo lipídico em pacientes com 

IG, estudamos pacientes com diagnóstico de intolerância à glicose, sem 

manifestação clínica de doença cardiovascular, que não utilizam 

antidiabéticos orais e hipolipemiantes, em comparação com controles, 

pareados para idade, sexo, raça, IMC, tabagismo, consumo de álcool, 

prática de atividade física e doenças associadas, visando afastar outros 
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fatores de risco para a DCV.   

 

8.1 Avaliação clínica, laboratorial e antropométrica 

 

A análise das características clínicas demonstra não haver diferenças 

significativas entre os grupos estudados quanto à idade, sexo, história prévia 

de doença cardiovascular e de diabetes, tabagismo e uso de medicamentos 

de uso crônico, como diuréticos e hipotensores, demonstrando haver uma 

uniformização de seleção dos grupos. Apesar de ocorrer a presença de 

hipotireoidismo, não houve diferença estatística em sua prevalência entre os 

grupos e estes pacientes estavam devidamente compensados pela 

utilização de medicação substitutiva com hormônio tireoidiano. A hipertensão 

arterial esteve presente na maioria (57%) dos pacientes IG, prevalência esta 

semelhante à observada por NÓVOA et al. (2005), que encontraram 55,5% 

de pacientes intolerantes à glicose com hipertensão. Quando comparado ao 

grupo controle, não se observou uma diferença significativa do grupo IG 

quanto à freqüência de hipertensão, fato este explicável pelo usual aumento 

da presença de hipertensão por diversas causas na faixa etária dos 

pacientes estudados do grupo controle e/ou devido à pequena amostragem 

dos grupos.  

Como esperado, devido ao critério de seleção dos pacientes, o grupo 

IG apresentou glicemia de jejum (p<001), glicemia de 2 horas após TOTG 

(p<0,01) e hemoglobina glicada (p=0,02) maiores em comparação ao grupo 

controle.  

O perfil lipídico dos pacientes, que foi um dos objetivos principais do 

estudo, não diferiu entre os intolerantes e controles e foi semelhante às 

concentrações plasmáticas de colesterol total, as suas sub-frações LDL, 

HDL, VLDL e de triglicérides observadas por outros autores (WATANABE et 

al., 1999; NAGARETANI et al., 2001; HAFFNER et al., 2003; NÓVOA et al., 

2005). Portanto, não observamos o padrão de perfil lipídico que é 

freqüentemente descrito em pacientes diabéticos, caracterizado por uma 

redução do HDL-colesterol e aumento dos triglicérides (GINSBERG, 1991; 



 58 

TASKINEN, 2002). A associação da relação TG/HDL com a presença de 

LDL pequena e densa tem sido descrita indiretamente pela determinação do 

índice TG/HDL, sendo que pacientes com este índice >3,8mg/dL possuem 

79% da concentração de LDL pequena e densa (fenótipo tipo B) e aqueles 

com índice TG/HDL<3,8mg/dL expressam 81% de fenótipo tipo A da fração 

LDL (HANAK et al., 2004). Em nosso estudo, não houve diferença na 

relação TG/HDL entre os grupos e o índice encontrado foi <3,8mg/dL. 

Segundo HANAK et al. (2004), isso indica provável predomínio no número 

de LDL com fenótipo A, possivelmente porque nossos pacientes IG não 

apresentavam concentrações elevadas de triglicérides nem baixas de HDL-

C. O colesterol não-HDL é a somatória do colesterol contido na LDL, VLDL, 

IDL e representa o total das partículas consideradas aterogênicas. Neste 

estudo, não foi obtida diferença do colesterol não-HDL entre os grupos IG e 

controle. 

Não houve diferença no perfil das apolipoproteínas entre os grupos. A 

concentração das apolipoproteínas B reflete o número de partículas 

aterogênicas, enquanto a concentração de apo A-I não reflete. A relação apo 

B/A-I tem sido alvo de investigações epidemiológicas mostrando que 

elevados índices desta relação se associam com o risco cardiovascular 

(LAMARCHE et al., 1996; SHARRET et al., 2001; YUSUF et al., 2004; 

WALLDIUS et al., 2004; ST PIERRE et al., 2006). Em relação aos pontos de 

corte, WALLDIUS et al. (2004) classificaram a relação apo B/A-I segundo a 

faixa etária, sugerindo como indicador de risco uma razão apo B/A-I >0,9 

para homens e apo B/A-I >0,8 para mulheres. Ao separar nossos pacientes 

por sexo, não verificamos índices indicativos de risco da razão apo B/A-I 

para homens e mulheres, considerando os critérios dos referidos autores. 

Estes achados podem ser explicados pelo fato de que, em nosso grupo de 

pacientes, os níveis séricos de triglicérides e de LDL colesterol não estão 

suficientemente elevados. A apo E é encontrada em QM, VLDL e HDL e 

participa da cascata lipolítica de conversão da VLDL em IDL e LDL. Nesse 

processo, apo E é transferida da HDL para lipoproteínas ricas em 

triglicérides e também está envolvida na remoção dessas partículas por meio 
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de seu reconhecimento por receptores hepáticos (BACK-NGOHOU et al., 

2002). Houve uma tendência da apo E ser discretamente maior no 

intolerante à glicose em relação ao controle, mas este dado não foi 

confirmado pela análise estatística. Maiores concentrações de apo E em 

pacientes com IG foram observados por PIETZSCH e FUECKER (2003) em 

comparação com controles com glicemia normal. Nossos achados em 

relação ao perfil lipídico podem ser explicados pela casuística pequena ou 

pelo fato de nossos pacientes não apresentarem um quadro de dislipidemia 

importante.   

Na avaliação antropométrica dos nossos pacientes, embora tenhamos 

observado uma maior quantidade de pacientes IG com sobrepeso do que 

controles e um valor médio de IMC do grupo IG em nível de sobrepeso e 

maior do que o IMC médio do grupo controle, o índice de massa corpórea 

não se mostrou diferente entre os grupos.  A maior presença de sobrepeso e 

de obesidade em pacientes IG também foi descrita nos estudos SAYDAH et 

al. (2001) e QIAN et al. (2009). De forma semelhante, outros parâmetros 

antropométricos, tais como valores médios da circunferência abdominal e da 

relação cintura/quadril, apesar de se apresentarem maiores no grupo IG em 

comparação ao grupo controle, também não foram diferentes 

significativamente entre esses grupos. Esses achados também foram 

obtidos por outros autores, que observaram valores médios destes 

parâmetros mais elevados em pacientes com IG quando comparados a 

indivíduos com glicemia normal (SAYDAH et al., 2001; HAFFNER et al., 

2003). O fato de não termos observado uma diferença estatística nos valores 

de IMC, circunferência abdominal e relação cintura/quadril entre os dois 

grupos estaria relacionado, provavelmente, ao aumento destes parâmetros 

no grupo controle que, segundo os critérios descritos pelas recomendações 

da Organização Mundial da Saúde (WHO/OMS, 1997) e da Federação 

Internacional de Diabetes (IDF, 2005), os quais classifica os controles como 

sobrepeso, aumento da circunferência abdominal e da relação 

cintura/quadril. Além disso, os valores destes parâmetros nos pacientes IG 
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são similares aos observados por outros autores (SAYDAH et al. 2001; 

HAFFNER et al., 2003).  

A presença de sobrepeso nos indivíduos do grupo controle demonstra 

a maior prevalência de sobrepeso e obesidade que vem ocorrendo nas 

últimas décadas em nossa população nesta faixa etária. Esta população com 

elevação do peso é mais vulnerável ao desenvolvimento do diabetes (BRAY, 

1985). A manifestação clínica do diabetes depende da ocorrência de uma 

menor reserva pancreática individual de insulina para conseguir manter o 

controle glicêmico frente ao aumento da resistência à insulina, que 

geralmente se associa ao aumento do peso, que também dependente de 

fatores genéticos. 

 

8.2 Distribuição da adiposidade abdominal 

 

 Estudos epidemiológicos demonstram que as anormalidades da 

distribuição da gordura corporal, mais do que o grau de obesidade, 

associam-se ao maior risco cardiovascular. O tecido gorduroso visceral está 

relacionado com diversos fatores da síndrome metabólica, hipertensão, 

dislipidemia e resistência à insulina, por isso ele é o mais deletério 

(DESPRÉS, 1996; YAMASHITA et al., 1996; WAJCHENBERG, 2000; 

ASAKAWA et al., 2002; KAHN et al., 2006; RIBEIRO FILHO et al., 2006). Os 

métodos indiretos de estimar a adiposidade corporal são por meio de 

medidas de IMC, circunferência abdominal e do quadril. Técnicas diretas 

mais precisas de quantificar o tecido gorduroso corporal têm sido utilizadas. 

A tomografia computadorizada da região abdominal utiliza alta resolução 

anatômica para obter os componentes gordurosos no plano do umbigo, 

baseado no fato de que tal plano contém o maior percentual de gordura no 

corpo, permitindo fácil delimitação e mensuração do tecido gorduroso 

abdominal e seus componentes, visceral e subcutâneo. Por isso, a TC é 

considerada “padrão-ouro” para caracterização e localização do tecido 

gorduroso (BORKAN et al., 1982; HEYMSFIELD, 2008). 



 61 

Em nosso estudo, o grupo IG apresentou gordura total, visceral e 

subcutânea semelhantes ao grupo controle, em valores absolutos (TABELA 

5) ou relativos (IG= 36% visceral, 64% subcutânea e controle= 37% visceral, 

63% subcutânea). Apesar de não mostrada diferença significativa entre os 

grupos, esses valores foram considerados elevados comparados aos valores 

preconizados por ROCHA (1993) (gordura visceral= 28,27±17,54cm2), 

(ROCHA, 1993). Portanto, a consideração válida para explicar os aumentos, 

sem diferença estatística, do IMC e da circunferência abdominal no grupo IG 

em comparação ao grupo controle, pode ser também válida para explicar 

porque não encontramos aumento da gordura visceral no grupo IG.  

MATSUZAWA et al. (1987) estudaram extensivamente a obesidade 

por meio da TC e classificaram indivíduos como portadores de obesidade 

visceral ou subcutânea baseado na relação entre essas duas áreas. Para 

tanto, consideraram indivíduos portadores de obesidade visceral se tal 

relação ≥ 0,4 e indivíduos portadores de obesidade subcutânea se < 0,4. 

Quando avaliamos este índice no nosso estudo, observamos valor médio 

superior a 0,4 nos pacientes IG e nos controles, sugerindo um predomínio de 

obesidade visceral em ambos os grupos, segundo classificação de 

MATSUZAWA et al. (1987). Observamos também correlações 

estatisticamente significativas do tecido adiposo visceral com alguns 

parâmetros metabólicos indicativos de risco cardiovascular nos pacientes IG, 

tais como as concentrações plasmáticas de insulina (r=0,58, p=0,02), 

hemoglobina glicada (r=0,54, p=0,04), apo B (r=0,57, p=0,03) e índice de 

resistência à insulina (r=0,55, p=0,03). Associações desses parâmetros com 

a gordura visceral também foram verificadas por outros autores (FUJIOCA et 

al., 1987; DESPRÉS et al., 1989; PEIRIS et al., 1989; ROCHA, 1993; 

NAGARETANI et al., 2001; WATTS et al., 2003; MATSUZAWA, 2008). 

 

8.3 Resistência à insulina 

 

A resistência à insulina está envolvida na patogênese da intolerância 

à glicose e do diabetes tipo 2. A manutenção da glicemia nos valores 
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normais depende principalmente da capacidade funcional das células β 

pancreáticas em secretar insulina compensando a menor sensibilidade 

tecidual à ação da insulina (GINSBERG, 2000; MATTHEWS, 1985). A 

técnica “padrão-ouro” para determinação da resistência à insulina é o clamp 

euglicêmico-hiperinsulinêmico, que mede a taxa de captação de glicose 

mediante infusão de insulina e glicose. No entanto, esta metodologia é 

dispendiosa, demorada, invasiva e de alta complexidade (VASQUES et al., 

2008), o que tornou inviável sua utilização neste estudo. Utilizamos, 

portanto, o modelo HOMA, baseado no cálculo matemático de homeostase 

glicêmica, que prediz a sensibilidade e resistência à insulina a partir de 

concentrações plasmáticas de glicemia e insulina de jejum. Neste estudo, os 

índices de homeostase glicêmica mostraram que o grupo IG apresentou 

menor sensibilidade à insulina (HOMA2-%S), também verificado por outros 

autores (ARTEAGA et al., 2009; QIAN et al., 2009). Os pacientes IG 

apresentaram um índice de resistência à insulina (HOMA2-IR) maior do que 

o do grupo controle, em concordância com os achados de outros autores 

(NAGARETANI et al., 2001; NÓVOA et al., 2005). NAGARETANI et al. 

(2001) mostraram médias do índice de RI muito semelhantes às observadas 

em nossos pacientes. Na presença da resistência à insulina, os tecidos 

respondem menos à ação desta e o pâncreas começa a produzir volumes de 

insulina maiores, como um mecanismo de hiperinsulinemia compensatória e 

de adaptação, na tentativa de vencer a resistência insulínica presente e 

manter os valores de glicemia normal (GINSBERG, 2000). Em nosso grupo 

de pacientes IG, as concentrações plasmáticas de insulina de jejum foram 

elevadas (p<0,01), como também NAGARETANI et al. (2001) observaram 

em seu estudo. Porém, apesar da média do HOMA2-%β ser mais elevada 

no grupo IG, ela não diferiu significativamente do grupo controle (IG= 

112±28 e controle= 103±34, p=0,44). Isto indica que nos nossos pacientes 

IG, provavelmente esta hiperinsulinemia compensatória foi insuficiente para 

manter de forma adequada os níveis glicêmicos do jejum (que se mostraram 

mais elevados no grupo IG), frente ao estado de resistência à insulina, 
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indicando já existir uma incapacidade secretória relativa da secreção 

pancreática de insulina.  

Como observado no nosso estudo, os pacientes IG apresentam uma 

maior resistência à insulina e uma menor sensibilidade à insulina, 

comparados com os controles. Evidências demonstram que a RI é 

considerada como um fator de risco para a DAC, uma vez que se associa à 

hiperinsulinemia, hipertensão arterial e perfil lipídico desfavorável, 

caracterizado por menores partículas de LDL e seu enriquecimento com 

triglicérides, aumento nas concentrações plasmáticas de VLDL e triglicérides 

e diminuição de HDL-C (REAVEN et al., 1989; STERN, 1995; GINSBERG, 

2000; GINSBERG e HUANG, 2000; REAVEN, 2005). Em 1988, REAVEN 

propôs à associação desses fatores a denominação de síndrome 

metabólica. Aplicando os critérios da Federação Internacional de Diabetes 

(2005), obervamos que 9 (64%) dos 14 pacientes intolerantes à glicose, 

contra apenas 4 (27%) dos 15 pacientes controles, apresentam a síndrome 

metabólica. Nossos pacientes IG apresentam componentes da síndrome 

metabólica, os quais estão intimamente relacionados com a presença da 

resistência à insulina nestes pacientes. O índice de resistência à insulina 

(HOMA2-IR) não se correlacionou com o metabolismo de lípides (cinética do 

colesterol, esterificação do colesterol livre e transferência de lípides) nem 

com parâmetros bioquímicos da RI, provavelmente devido ao pequeno 

intervalo de variabilidade dos níveis lipídicos considerado nos critérios de 

seleção de pacientes (exclusão de pacientes com níveis elevados destes 

parâmetros). A única associação encontrada foi da RI com a circunferência 

abdominal e também com o tecido gorduroso visceral, o que mostra o papel 

influente dos adipócitos viscerais na presença da RI (GOFF et al., 2005), um 

fator de risco reconhecido para o desenvolvimento da IG e que 

provavelmente expõe estes paciente a um maior risco de desenvolver a 

doença coronária (STERN, 1995; DECODE, 2001).   
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8.4 Cinética plasmática do 3H-colesterol livre e do 14C-éster de 

colesterol 

 

No estudo cinético, a nanoemulsão lipídica possui composição lipídica 

semelhante à LDL natural, mas é preparada sem proteína. Uma vez injetada 

na circulação sanguínea, a nanoemulsão entra em contato com outras 

classes de lipoproteínas do plasma, adquire apolipoproteínas, 

preferencialmente a apo E e, possibilitando sua captação por receptores de 

LDL, de onde migra do compartimento intravascular para o espaço 

extravascular (MARANHÃO et al., 1997). Em relação à LDL nativa, a 

nanoemulsão artificial é removida mais rapidamente do plasma e isso se 

deve às diferenças no perfil de apolipoproteínas na superfície dessas 

partículas (GINSBURG et al., 1982; MARANHÃO et al., 1993; MARANHÃO 

et al., 1994; HIRATA et al., 1999). 

Estudos anteriores mostraram que a apo E, responsável por se ligar à 

superfície da nanoemulsão, tem mais afinidade pelo receptor do que a 

própria LDL natural que contém apo B-100. Isso porque quando a apo B-100 

foi incorporada à nanoemulsão antes da injeção em ratos, sua remoção foi 

reduzida em comparação à LDL natural, e também houve menor captação 

hepática. In vivo, este estudo mostra que a partícula artificial possui mais 

afinidade pelos receptores de LDL do que a própria LDL natural (HIRATA et 

al., 1999). Estudos em linfócitos mostraram que a LDL natural compete com 

a nanoemulsão pela captação celular, comprovando que a remoção de 

ambas se dá pelo mesmo receptor específico (MARANHÃO et al., 1997). A 

descoberta de que a nanoemulsão se liga aos receptores de LDL levantou a 

possibilidade de usá-la como substituto da LDL natural em estudos cinéticos.  

MARANHÃO et al. (1997) mostraram que, quando injetada em 

indivíduos normolipidêmicos e hipercolesterolêmicos, a partícula artificial era 

removida mais lentamente da circulação nos hipercolesterolêmicos. 

Sabendo-se que a hipercolesterolemia é uma doença cujo defeito está nos 

receptores B/E e na deficiente captação da LDL,  o que resulta em acúmulo 
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de LDL-C no plasma e depósito nos vasos, os achados desse estudo 

confirmam o comportamento esperado na hipercolesterolemia, revelando o 

potencial uso da nanoemulsão como instrumento para investigação nas 

dislipidemias (MARANHÃO et al., 1997). O fato de a nanoemulsão ser 

removida mais rapidamente da circulação comparativamente à LDL natural 

mostra uma vantagem metodológica muito grande, já que encurta o tempo 

necessário para avaliar o estudo cinético, o qual fica reduzido a apenas 

algumas horas de acompanhamento. Outra vantagem é que, a partir de um 

mesmo preparo, a nanoemulsão pode ser usada em diferentes indivíduos. 

Isso não pode ser feito em estudo cinético quando se utiliza lipoproteínas 

naturais (autólogas). Todos esses benefícios operacionais tornam o estudo 

cinético sistematizado e prático, facilitando sua aplicação em uma população 

heterogênea de indivíduos.  

No nosso estudo, após a injeção da nanoemulsão duplamente 

marcada, a curva de decaimento plasmático do 3H-colesterol livre foi maior 

no grupo IG comparado ao grupo controle, como confirmado pela maior taxa 

fracional de remoção do colesterol livre (IG= 0,06±0,02 e controle= 

0,04±0,02, p=0,04). Por outro lado, a remoção do 14C-éster de colesterol foi 

igual entre os grupos (IG= 0,05±0,01 e controle= 0,05±0,01, p=0,40). O fato 

da curva de decaimento plasmático do colesterol livre da nanoemulsão ser 

maior que a do grupo controle indica que o colesterol livre está sendo 

removido mais rapidamente do compartimento plasmático. O parâmetro 

cinético K 2,0 do 3H-colesterol livre, que expressa a remoção desta 

marcação do compartimento plasmático para o espaço extravascular, foi 

maior no grupo IG em comparação ao grupo controle (TABELA 6, p=0,01), 

indicando que, mesmo após a nanoemulsão adquirir apolipoproteínas no 

meio plasmático, a saída do colesterol livre foi mais rápida que a do éster de 

colesterol.  

O colesterol existe em duas formas no organismo, a forma livre e a 

esterificada. O colesterol esterificado é a forma de armazenamento 

intracelular e, enquanto no plasma, o mesmo pode ser deslocado para o 

centro de outras lipoproteínas pela ação da CETP. Por outro lado, em função 
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da sua característica apolar, o colesterol livre está localizado na superfície 

da partícula e por isso é mais instável do que a forma esterificada, que fica 

no centro hidrofóbico da estrutura lipoprotéica. Devido a essas 

características físico-químicas, as duas formas de colesterol podem 

apresentar diferentes comportamentos metabólicos. Essa instabilidade 

atribuída ao colesterol livre pode favorecer sua dissociação da partícula e 

eventualmente precipitar na parede dos vasos sanguíneos (GARRET e 

GRISHAM, 1995).  

A marcação 14C-éster de colesterol mostra a remoção das partículas 

da nanoemulsão da circulação. O fato de que a remoção do éster de 

colesterol no grupo IG foi semelhante a dos controles reflete os níveis 

normais de LDL colesterol encontrados nesses pacientes. Estudos prévios 

relataram que, em pacientes com síndrome metabólica, a remoção da LDL 

com a apo B marcada com isótopo estável foi menor comparada com 

controles. Entretanto, esses pacientes apresentavam LDL colesterol e 

triglicérides elevadas, diferente dos nossos pacientes (RICHES et al., 1998; 

CHAN et al., 2002; CHAN et al., 2005).  

PONT et al. (2002) encontraram menor clearance da LDL marcada 

com 13C-leucina-apo B-100 em pacientes obesos (IMC=40 kg/m2) com 

resistência à insulina. Porém, esses pacientes apresentavam concentrações 

de LDL colesterol mais elevadas que a dos nossos pacientes. Além disso, os 

autores desse estudo avaliaram uma pequena amostra só de mulheres, mais 

jovens e sem alteração glicêmica, diferente dos nossos pacientes. Portanto, 

esse estudo não reflete o comportamento intravascular da LDL em 

indivíduos com intolerância à glicose.  

A remoção mais rápida do colesterol livre do que a do éster de 

colesterol sugere dissociação do colesterol livre das partículas da 

nanoemulsão lipídica. Um cenário semelhante a este foi previamente 

observado por SANTOS et al. (2003) em pacientes normolipidêmicos com 

doença arterial coronária diagnosticada e sem diabetes mellitus ou 

intolerância à glicose. Portanto, os pacientes com IG exibiram um 

comportamento alterado da nanoemulsão lipídica que pode ser associado 
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com mecanismos aterogênicos, embora eles não apresentem dislipidemia e 

ainda não apresentem manifestações clínicas de DAC. Esses achados de 

SANTOS et al. (2003) mostram uma remoção acelerada do colesterol livre 

do plasma de pacientes normolipidêmicos com DAC, podendo interpretar 

que este componente esteja se desprendendo da superfície da lipoproteína 

e eventualmente se depositando na parede de vasos sanguíneos. 

Posteriormente, COUTO et al. (2007) mostraram, através da análise de 

fragmentos retirados de pacientes com DCV submetidos à cirurgia de 

revascularização, uma maior captação do colesterol na forma livre em 

comparação com a esterificada da nanoemulsão, confirmando esta hipótese.  

Um achado do nosso estudo estatístico foi uma correlação dos dados 

cinéticos com a hemoglobina glicada. As elevadas concentrações de 

hemoglobina glicada observadas no grupo IG em comparação ao grupo 

controle (p=0,02) se correlacionaram de maneira positiva com o parâmetro 

cinético K 1,0 do 3H-colesterol livre (r=0,65, p=0,04). Esse parâmetro reflete 

a remoção inespecífica do colesterol livre, sugerindo que possivelmente os 

maiores níveis hiperglicêmicos presentes nesses pacientes intolerantes à 

glicose também podem ter contribuído com as maiores taxas de remoção 

desta forma de colesterol.  

Não encontramos correlações dos dados cinéticos com a esterificação 

do colesterol livre da nanoemulsão, com a transferência in vitro de lípides 

para a HDL e nem com parâmetros metabólicos de risco, tais como as 

concentrações plasmáticas lipídicas, a resistência à insulina e a adiposidade 

abdominal no grupo IG. 

No nosso trabalho, a proposta foi avaliar se o indivíduo com 

intolerância à glicose apresenta alterações no metabolismo intravascular da 

lipoproteína LDL que poderiam explicar o elevado risco cardiovascular 

nesses pacientes. Estudamos pacientes IG que diferem do grupo controle 

somente nas concentrações de glicemia e, portanto, outras variáveis que 

poderiam influenciar nos resultados encontrados, como idade, sexo, 

concentrações séricas de lípides e comorbidades, não diferem entre os 

grupos. Observamos uma remoção mais rápida do colesterol livre no grupo 
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IG comparado ao controle, ao passo que a remoção do éster de colesterol 

foi semelhante entre os grupos. A maior remoção do colesterol livre pode 

sinalizar, provavelmente, o início de uma alteração que se mostra presente 

antes deste paciente manifestar o diabetes clínico. Porém, nossos 

resultados requerem mais investigações para melhor compreender e 

confirmar tais achados como possível mecanismo pró-aterogênico no 

paciente IG.  

 

8.5 Esterificação do 3H-colesterol livre presente na nanoemulsão 

lipídica artificial 

 

Neste estudo, a remoção mais acelerada do 3H-CL no grupo IG pode 

indicar que esta forma de colesterol esteja se desprendendo da 

nanoemulsão mais expressivamente que no grupo controle, podendo ou não 

sofrer esterificação.  

O colesterol livre é continuamente esterificado pela ação das duas 

enzimas: a LCAT no compartimento plasmático, que utiliza apo A1 como co-

fator, e pela ACAT, no meio intracelular. Uma vez esterificado, o colesterol é 

deslocado da superfície para o núcleo da lipoproteína, reduzindo a 

possibilidade de deposição na parede arterial (GLOMSET, 1968; 

DOBIASOVA e FROHLICH, 1998; JIN et al., 2002; COUTO et al., 2007).  

O processo de esterificação do colesterol ocorre principalmente na 

fração HDL, em que a presença da apo A-I e da LCAT associadas às 

partículas de HDL estabelecem condições necessárias para a reação 

enzimática ocorrer (DOBIASOVA e FROHLICH, 1998). Após o colesterol 

livre ser captado pela HDL e sofrer esterificação, moléculas de éster de 

colesterol são geradas e armazenadas no centro da HDL, em função de sua 

característica hidrofóbica. Este processo é fundamental para manter a 

estabilização e transporte desta lipoproteína no plasma (DANIELS et al., 

2009).    

O fato da nanoemulsão, em contato com o meio intravascular, adquirir 

apolipoproteínas, inclusive apo A-I, prova a ocorrência da esterificação do 
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colesterol in vivo no plasma (MARANHÃO et al., 1993; MARANHÃO et al., 

1994). Entretanto, apesar da LCAT também esterificar o colesterol livre 

presente na partícula de LDL, a reação de esterificação ocorre em taxas 

menores. Isso porque o local de maior eficiência de esterificação do 

colesterol no plasma se dá na fração HDL, pois contém a apo A-I, proteína 

ausente na LDL, principal co-fator dessa reação (DOBIASOVA e 

FROHLICH, 1998; DANIELS et al., 2009).  

O fato de não haver diferenças nas taxas de esterificação do 

colesterol livre da nanoemulsão nos pacientes IG, em comparação aos 

controles, sugere que a esterificação não foi determinante no processo de 

dissociação das partículas de colesterol livre da nanoemulsão. Além disso, 

não encontramos correlações das taxas de esterificação com dados da 

cinética das duas formas de colesterol nem com parâmetros metabólicos, 

tais como o perfil lipídico, a resistência à insulina e a adiposidade abdominal 

avaliada pela TC.  

Em estudos prévios, a ação da LCAT não foi encontrada alterada em 

pacientes com resistência à insulina e em pacientes com DM2 

(BHATNAGAR et al., 1996; DE VRIES et al., 2003).  

 A transferência de colesterol livre das outras frações de lipoproteínas 

HDL pode favorecer o processo de esterificação. No entanto, em nosso 

ensaio de transferência in vitro, a transferência de colesterol livre da 

nanoemulsão para a HDL foi igual em ambos os grupos avaliados e isso 

pode também ter contribuído para as taxas de esterificação similares 

encontradas. 

 

8.6 Transferência in vitro de éster de colesterol (EC), fosfolípide (FL), 

triglicérides (TG) e colesterol livre (CL) da nanoemulsão para a HDL 

 

A transferência simultânea de lípides marcados foi avaliada in vitro 

utilizando-se uma técnica que consiste, resumidamente, na incubação do 

plasma total do paciente com a nanoemulsão lipídica artificial como doadora 

de quatro lípides radioativos. Após precipitação das lipoproteínas que 
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contêm apo B e da nanoemulsão, a porcentagem dos lípides transferidos 

para a fração HDL é determinada pela contagem da radioatividade contida 

no sobrenadante. O processo de transferência atua no remodelamento e 

determina a composição da HDL, fundamentais para a manutenção da 

estrutura, estabilidade e funções ateroprotetoras desta lipoproteína (BRUCE 

et al., 2008). A transferência de lípides entre as lipoproteínas é um processo 

bidirecional e dinâmico e é facilitado pelas proteínas de transferência, 

nomeadas CETP e PLTP. Outros fatores, tais como a concentração e 

composição das lipoproteínas doadoras (VLDL, LDL) e a lipoproteína 

aceptora (HDL), podem afetar a habilidade das lipoproteínas em doar e 

receber lípides (GLOMSET, 1970; MARCEL et al., 1980; MASSON et al., 

2009). Neste trabalho, a taxa percentual dos quatro lípides marcados 

radioativamente que foram transferidos da nanoemulsão lipídica artificial 

para a fração HDL não diferiram entre os grupos. 

 Em relação às proteínas de transferência, que são um dos fatores que 

podem influenciar a transferência de lípides, evidências mostram um 

aumento na atividade da CETP em pacientes com intolerância à glicose 

(PIETZSCH et al., 1999; PIETZSCH e FUECKER, 2003; JULIUS et al., 

2007). Já estudos em diabéticos tipo 2 e com resistência à insulina são 

controversos. A CETP nesses pacientes pode estar aumentada (BEGDADE 

et al., 1997; RIEMES et al., 1998) ou inalterada (JONES et al., 1996; 

LOTTENBERG et al., 1996; GUÉRIN et al., 2001; BORGGREVE et al., 2003; 

DULLAART et al., 2004). Como não foi observado aumento da transferência 

de éster de colesterol nem de triglicérides para a HDL e dados da literatura 

apontam aumento de atividade da CETP no intolerante à glicose, sugere-se, 

portanto, que a ação da CETP per si não influenciou na transferência destes 

lípides para a HDL. Ainda analisando as proteínas de transferência que 

podem estar interferindo no processo de transferência de lípides, a PLTP 

facilita a transferência de colesterol livre e de fosfolípides de outras 

lipoproteínas para a HDL (HUUSKONEN et al., 2001). JULIUS et al. (2007) 

verificaram que a PLTP está inalterada em indivíduos com intolerância à 
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glicose, o que pode justificar porque não encontramos diferença na 

transferência de lípides de superfície para a HDL nos grupos IG e controle.  

 No nosso laboratório, um estudo avaliou a transferência em indivíduos 

com síndrome metabólica e constatou também maior transferência de CL e 

FL da nanoemulsão para a HDL (dados não publicados). Porém, foram 

estudados somente homens, com concentrações de triglicérides e colesterol 

maiores, comparados com controles sem a síndrome, e também maiores 

comparados com nossos pacientes intolerantes à glicose. A transferência de 

fosfolípides no grupo com síndrome metabólica se correlacionou de forma 

positiva com as concentrações plasmáticas de triglicérides. O aumento da 

concentração de triglicérides está relacionado à presença de HDL rica em 

triglicérides e ao aumento do catabolismo dessas lipoproteínas (ADELI et al., 

2001). A correlação positiva encontrada mostra que a hipertrigliceridemia 

influenciou na maior transferência dos lípides de superfícies na síndrome 

metabólica.  

A transferência de lípides é influenciada pela concentração das 

lipoproteínas plasmáticas doadoras e aceptoras. Como a concentração em 

lípides da nanoemulsão é constante e a concentração das lipoproteínas foi 

semelhante entre o grupo IG e controle, provavelmente este aspecto pode 

explicar o resultado encontrado neste estudo em relação à transferência de 

lípides. Outro fator que pode interferir no processo de transferência é a 

composição da HDL (lipoproteína aceptora).   

PIETZSCH e FUECKER (2003) mostraram que a composição em 

lípides da HDL de indivíduos portadores de intolerância à glicose está 

alterada. Dentre seus constituintes, os autores mostraram que o conteúdo de 

éster de colesterol da HDL está aumentado, o conteúdo de triglicérides e 

fosfolípides está diminuído e o teor de colesterol livre está inalterado em 

intolerantes à glicose em comparação com controles com glicemia normal. 

Entretanto, os pacientes deste estudo diferiram quanto às concentrações 

plasmáticas das lipoproteínas, o que pode influenciar na alteração da 

composição da HDL encontrada no estudo em questão. Este dado da 
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literatura mostra que a composição da HDL é muitas vezes influenciada pela 

concentração das lipoproteínas plasmáticas. 

Portanto, a transferência de lípides para a HDL não está afetada nos 

pacientes intolerantes à glicose do nosso estudo. O processo de 

transferência é determinado pela combinação de vários fatores inter-

relacionados, tais como proteínas de transferência, a composição lipídica 

das lipoproteínas doadoras e da HDL e a concentração das lipoproteínas. 

Podemos inferir, a partir dos nossos dados, que provavelmente o fato de 

nossos pacientes não apresentarem diferenças nas concentrações 

plasmáticas das lipoproteínas pode ter influenciado o resultado encontrado. 
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9. CONCLUSÕES 

 

 Foram estudados indivíduos com intolerância à glicose, sem 

manifestação clínica de doença cardiovascular, que não utilizam 

antidiabéticos orais e hipolipemiantes, com médias de concentrações 

plasmáticas de lípides normais, em comparação com indivíduos controles 

pareados para idade, sexo, raça, IMC e comorbidades. 

- O grupo intolerante à glicose apresentou uma maior resistência à 

insulina avaliada pelo HOMA. 

- A taxa fracional de remoção do 3H-colesterol livre foi maior no grupo 

intolerante à glicose. 

- A taxa fracional do 14C-éster de colesterol foi semelhante entre os 

grupos. 

- Não houve diferença na taxa de esterificação do 3H-colesterol livre e 

na transferência in vitro de lípides da nanoemulsão para a fração HDL.  

 - Não foram observadas relações do aumento da remoção 3H-

colesterol livre e da transferência in vitro de lípides para a HDL, no grupo 

intolerante à glicose, com a resistência à insulina, a distribuição da 

adiposidade abdominal e a presença de outros componentes clínicos da 

síndrome metabólica. 

A dissociação observada do colesterol livre e do éster de colesterol da 

nanoemulsão lipídica no grupo intolerante à glicose pode, provavelmente, 

estar relacionada com a aterogênese nesses pacientes. Mais investigações 

são necessárias para esclarecer os mecanismos envolvidos no surgimento 

da doença cardiovascular nos pacientes intolerantes à glicose.  
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10. ANEXOS 

 

 Nos anexos A, B, C, D e E estão descritas as características clínicas 

(ANEXO A), antropométricas (ANEXO B), exames laboratoriais (ANEXO C), 

dados da homeostase glicêmica (ANEXO D) e distribuição da adiposidade 

abdominal (ANEXO E) individuais dos grupos IG e controle. O Anexo F 

consta o termo de consentimento dado aos participantes com informações 

detalhadas do protocolo de pesquisa. 
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Anexo A: Características clínicas dos grupos IG e controle 

 

Tabela A1: Características clínicas do grupo IG (n=14). 

N Idade 
(anos) Sexo Raça Tabagismo HF DAC HF DM2 HAS Hipotireoidismo 

compensado 
1 67 F B n s n s n 
2 53 F B n s s n n 
3 48 F N s n s n n 
4 59 F B n n n s n 
5 56 M B n s s n s 
6 61 F B n n s s s 
7 52 F B n n s n n 
8 52 F B n s n s n 
9 63 M B n n n s n 

10 59 M B n n n n n 
11 56 M B n s s s n 
12 49 M B n n s s n 
13 50 F B n s n n n 
14 68 F B n s s s n 
n= não; s= sim; HF = história familiar. 

 

Tabela A2: Características clínicas do grupo controle (n=15). 

N Idade 
(anos) Sexo Raça Tabagismo HF DAC HF DM2 HAS Hipotireoidismo 

compensado 
1 55 M N n n n s n 
2 46 M B n s n n n 
3 41 M B n n n s n 
4 56 F B n s s n s 
5 48 F B n n s n n 
6 53 M N n n n n n 
7 51 F B n n n s n 
8 62 F B n s n s n 
9 64 M B n n n s n 

10 47 F N n s n n n 
11 49 M B n n n n n 
12 53 F B n n n n s 
13 60 M B n s n n n 
14 50 F B s n s n s 
15 59 F B n n s n s 
n= não; s= sim; HF = história familiar. 
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Anexo B: Características antropométricas dos grupos IG e controle 

 

Tabela B1: Características antropométricas do grupo IG (n=14). 

N Peso (kg) IMC (kg/m2) C.A. (cm) C.Q. (cm) RCQ 
1 69 26,95 89 105,5 0,84 
2 82,4 32,19 112,5 123,5 0,91 
3 59 20,90 80 87 0,92 
4 91,5 36,65 107 119 0,90 
5 79 30,29 102 107 0,95 
6 65,3 26,83 86 98,5 0,87 
7 79,4 30,07 101 111 0,91 
8 77,2 34,31 99 112,5 0,88 
9 76 27,25 103,5 100,5 1,03 

10 99,7 28,51 110 114 0,96 
11 88,8 34,26 110 114 0,96 
12 100 35,86 114 115 0,99 
13 67 27,33 95 103 0,92 
14 65 26,20 87 102 0,85 

 

Tabela B2: Características antropométricas do grupo controle (n=15). 

N Peso (kg) IMC (kg/m2) C.A. (cm) C.Q. (cm) RCQ 
1 80,8 27,31 97 110 0,88 
2 81,1 27,10 67 102 0,66 
3 95,8 31,28 110,5 113,5 0,97 
4 75,1 27,42 93,5 102 0,92 
5 64,6 25,08 89,5 107 0,84 
6 78,6 25,09 85 99 0,86 
7 82 29,05 94,5 115 0,82 
8 73,8 30,33 109 112 0,97 
9 74,7 25,19 91,5 96,5 0,95 

10 63,7 23,68 82,5 98 0,84 
11 88,3 30,92 106 102 1,04 
12 67,9 29,01 90 105 0,86 
13 69,7 23,84 89 107,5 0,83 
14 80,4 30,64 119 110 1,08 
15 71,4 29,34 96,5 107 0,90 
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Anexo C: Exames laboratoriais dos grupos IG e controle 

 

Tabela C1: Perfil lipídico e de apolipoproteínas do grupo IG (n=14). 

N CT LDL-C HDL-C TG VLDL-C TG/ 
HDL 

Col ñ-
HDL Apo A1 Apo B Apo 

E 
1 176 99 64 63 13 0,98 112 151,6 72,6 4,7 
2 223 152 35 182 36 5,20 188 114,7 110,4 5,8 
3 203 90 96 83 17 0,86 107 192,5 67,3 7,7 
4 225 121 81 113 23 1,40 144 183,3 87,6 5,7 
5 210 134 43 164 33 3,81 167 137,1 105,8 6,4 
6 229 156 47 132 26 2,81 182 141,3 135,9 4,8 
7 239 155 52 158 32 3,04 187 152,6 117,3 5,8 
8 153 84 46 116 23 2,52 107 141,2 76,0 4,3 
9 238 157 47 172 34 3,66 191 153,3 142,5 5,7 
10 173 114 32 135 27 4,22 141 102,2 94,4 3,8 
11 189 106 59 120 24 2,03 130 151,2 92,3 2,7 
12 202 120 43 195 39 4,53 159 135,3 123,7 5,3 
13 184 105 66 67 13 1,02 118 174,9 74,6 3,8 
14 198 101 67 148 30 2,21 131 211,2 88,5 4,9 
Dados expressos em mg/dL. 

 

Tabela C2: Perfil glicêmico do grupo IG (n=14). 

N Glicemia de jejum (mg/dL) Glicemia de 2 horas (mg/dL) HbA1C (%) 
1 96 167 5,6 
2 102 147 5,8 
3 116 163 6,7 
4 91 153 6,3 
5 101 161 5,9 
6 108 177 6,2 
7 115 175 6,3 
8 113 166 4,9 
9 85 183 5,6 
10 107 163 7,1 
11 110 144 6,7 
12 100 160 6,4 
13 102 141 6,0 
14 89 180 6,0 
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Tabela C3: Perfil lipídico e de apolipoproteínas do grupo controle (n=15). 

N CT LDL-C HDL-C TG VLDL-C TG/ 
HDL 

Col ñ-
HDL 

Apo 
A1 

Apo  
B 

Apo  
E 

1 231 106 95 148 30 1,56 136 229,7 87,4 6,3 
2 199 114 60 126 25 2,10 139 160,4 86,3 3,6 
3 170 111 39 102 20 2,62 131 111,6 86,5 2,8 
4 218 98 109 53 11 0,49 109 206,4 70,9 4,6 
5 159 110 35 69 14 1,97 124 107,4 74,4 2,4 
6 183 121 46 81 16 1,76 137 115,1 83,2 3,2 
7 133 62 35 179 36 5,11 98 131,1 82,5 3,1 
8 176 102 49 124 25 2,53 127 140,2 73,9 3,1 
9 199 118 62 96 19 1,55 137 185,7 99,2 3,4 
10 165 89 56 102 20 1,82 109 149,5 62,1 6,6 
11 207 131 60 79 16 1,32 147 168,0 98,6 5,1 
12 217 152 41 119 24 2,90 176 116,1 127,5 3,1 
13 224 130 56 190 38 3,39 168 148 111,4 5,2 
14 215 145 41 146 29 3,56 174 143,5 112,2 5,5 
15 201 128 50 114 23 2,28 151 150,4 113,6 4,8 
Dados expressos em mg/dL. 

 

Tabela C4: Perfil glicêmico do grupo controle (n=15). 

N Glicemia de jejum (mg/dL) Glicemia de 2 horas (mg/dL) HbA1C (%) 
1 95 108 6,2 
2 85 92 5,7 
3 85 68 5,2 
4 94 99 5,4 
5 82 97 5,6 
6 79 70 5,6 
7 90 128 4,7 
8 96 128 5,7 
9 81 126 6,0 

10 79 98 6,2 
11 91 109 6,0 
12 85 98 5,9 
13 94 128 5,7 
14 90 119 5,8 
15 91 130 5,5 
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Anexo D: Dados da homeostase glicêmica dos grupos IG e controle 

 

Tabela D1: Valores de insulina, HOMA2 %β, HOMA2 %S e HOMA2-IR no 

grupo IG (n=14). 

N HOMA2 %β HOMA2 %S HOMA2-IR 
Insulina 
(µU/mL) 

1 133,5 74,2 1,3 10,6 
2 98,3 63,6 1,6 11,8 
3 56,0 170,2 0,6 4,4 
4 154,5 56,3 1,8 14,0 
5 154,1 41,8 2,4 18,5 
6 119,6 53,6 1,9 14,2 
7 92,5 54,0 1,9 13,7 
8 100 82,2 1,2 9,3 
9 111,7 163,1 0,6 5,0 

10 134,2 32,8 3,1 23,3 
11 116,6 52,6 1,9 14,4 
12 107,7 62,1 1,6 12,2 
13 71,6 125,9 0,8 6,0 
14 117,2 88,0 1,1 8,9 

 

Tabela D2: Valores de insulina, HOMA2 %β, HOMA2 %S e HOMA2-IR no 

grupo controle (n=15). 

N HOMA2 %β HOMA2 %S HOMA2-IR 
Insulina 
(µU/mL)  

1 68,4 143,1 0,7 5,3 
2 103,9 107,1 0,9 7,3 
3 112,3 109,9 0,9 7,2 
4 103,7 123,6 0,8 6,4 
5 118,7 137,3 0,7 5,9 
6 90,1 176,9 0,6 4,5 
7 86,4 131,3 0,8 5,9 
8 197,6 45,1 2,2 17,8 
9 83 331,6 0,3 2,5 

10 58,5 269,4 0,4 2,9 
11 84,1 112,5 0,9 6,8 
12 145,6 75,1 1,3 10,6 
13 74,6 164,7 0,6 4,7 
14 111,5 96,6 1,0 8,1 
15 105,3 72,0 1,4 10,6 
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Anexo E: Distribuição da adiposidade abdominal dos grupos IG e 

controle 

 

Tabela E1: Distribuição da adiposidade abdominal no grupo IG (n=14). 

N A-GT (cm2) A-VIS (cm2) A-SUB (cm2) R V/S 
1 321,5 82,55 238,94 0,34 
2 479,4 132,5 346,92 0,38 
3 193,0 74,9 118,1 0,63 
4 649,5 227,48 421,97 0,53 
5 501,7 169,9 331,8 0,51 
6 317,7 164,1 207,6 0,79 
7 565,8 138,0 427,8 0,32 
8 609,5 148,08 461,46 0,32 
9 408,2 182,06 226,09 0,80 

10 502,5 309,1 193,44 1,59 
11 483,8 177,05 306,76 0,57 
12 761,6 364,94 396,65 0,92 
13 413,9 93,6 320,3 0,29 
14 390,8 137,7 253,1 0,54 

 

Tabela E2: Distribuição da adiposidade abdominal no grupo controle (n=14). 

N A-GT (cm2) A-VIS (cm2) A-SUB (cm2) R V/S 
1 289,7 126,04 163,61 0,77 
2 327,6 132,52 195,05 0,67 
3 459,0 105,5 353,5 0,29 
4 407,5 101,06 306,39 0,32 
5 367,3 120,12 247,16 0,48 
6 255,6 113,48 142,07 0,79 
7 376,1 119,3 256,75 0,46 
8 484,9 194,84 290,1 0,67 
9 404,4 239,27 165,11 1,44 

10 217,6 85,89 131,74 0,65 
11 438,0 213,21 224,75 0,94 
12 465,1 133,7 331,4 0,40 
13 561,0 208,2 352,8 0,59 
14 494,1 129,0 365,1 0,35 
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Anexo F: Termo de consentimento 
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