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RESUMO 

A fórmula de Friedewald para cálculo do 

LDL-colesterol tem sido usada larQamente, como método 

simplificado. em substituição ao método caro e sofisticado 

da dosaQem do colesterol da LDL separada por 

ultracentrifuQação preparativa ou analítica. 

Apesar de diversos trabalhos c~mpararem estas duas 

metodolooias. não foram encontrados estudos Que as 

comparassem na vioência de medidas terapêuticas dietéticas 

ou medicamentosas. 

Neste estudo foram submetidos a análise 86 pacientes 

hiperlipidêmicos e confrontaram-se os dados obtidos pela 

fórmula de Friedewald, com os da ultracentrifuoação 

analítica, antes e após período de dieta e/ou medicamentos. 

específicamente Lovastatina. Clofibrate ou Bezafibrate. 

Os valores obtidos pelos dois procedimentos: 

(LDL-colesterol calculado e Sf 0-20 da ultracentrífuoa 

analítica) mostraram boa correlação antes e depois da 

terapêutica em dois Qrupos de pacientes, a saber: 

1) Grupo Que realizou apenas restrições alimentares. 

2) Grupo em Que além da dieta, foram utilizadas drooas, 

como a Lovastatina, Bezafibrate ou Clofibrate. 

Entretanto, analisando-se os pacientes conforme os 

níveis da trioliceridemia. observou-se Que havia boa 

correlação entre os dois métodos apenas Quando estes 

valores eram observados em conjunto. Subdividindo-se os 



pacientes em 3 orupos conforme os níveis de triolicérides 

séricos, a 

250 mo/dl 

400 mo/dl, 

e 

saber: 1) 

3) acima 

abaixo de 

de 250 

150 mo/dl; 2) entre 150 e 

mo/dl (embora abaixo de 

como recomendado para utilização da fórmula), 

observou-se que a correlação entre os métodos foi boa 

apenas nos orupos 1 e 2 (naqueles com trioliceridemia 

abaixo de 250 mo/dl), não tendo sido boa no orupo 3 (com 

triolicérides acima de 250 mo/dl). 

Neste orupo, após período de tratamento, com dieta ou 

Fibrates, que levou à redução dos níveis de triolicérides, 

para abaixo de 250 mo/dl (exceto em 1 paciente que 

apresentou após tratamento dietético trioliceridemia de 

276 mo/dl), observou-se que a correlação entre o 

LDL-colesterol calculado e as Sf 0-20 da ultracentrifuoação 

passou a ser boa. 

Em conclusão, a fórmula de Friedewald é válida nas 

trioliceridemias até 250 mo/dl, e aClma deste valor, o 

tratamento dietético e/ou medicamentoso, com redução dos 

níveis de triolicérides, faz com que a correlação entre os 

dois métodos passe a ser boa. 



ABSTRACT 

The Friedewald formula has been widely used as a 

simplified method to calculate the LDL-cholesterol, 

substitutinQ the expensive and sophisticated method of the 

cholesterol content dosaQe of the serum LDL fraction 

isolated by preparative ultracentrifuQation. 

Despite 

methodoloQies, 

many studies 

there is none 

comparinQ 

that made 

these two 

that durinQ 

therapeutic measures based on diet or druQs. 

ThlS study compares the data obtained by the 

Friedewald formula wi th those from the analytical 

ultracentrifuQation, before and after a period of diet 

and/or medication 

Bezafibrate. 

such as Lovastatln, Clofibrate or 

EiQhty-six hyperlipidemic patlents were studied 

throuQh these two methods, 

them were obtained. 

and the correlations between 

The correlation between the two procedures was Qood 

before and after the therapeutic in two patient Qroups: 

1) Group that made only alimentary restrictions. 

2) Group that utilized Lovastatin, Bezafibrate or 

Clofibrate beside the diet. 

When the levels of triQlycerides were analised, it 

was observed that the Qood correlation between the two 

methods was Qood only when all the specter of those lipids 

were seen enterely. However, when the cases were divided in 



3 oroups accordino to the triolycerides levels like: 

1) below 150 mo/dl; 2) between 150 

3) above 250 mo/dl (however below 

recommended for the utilization of the 

and 250 mo/dl and 

400 mo/dl, like is 

formula), it was 

observed that there was a oood correlation between the two 

methods only in the oroups 1 and 2 (those with triolyceride 

levels below 250 mo/dl). There was no oood correlation in 

the oroup 3 (with triolyceridemia above 250 mo/dl). 

In this oroup, after a treatment period with diet or 

F~brates, that drove to a reduction of triolyceride levels 

below 250 mo/dl (except one patient that presented 

276 mo/dl after the diet period), it was observed that the 

correlation between the calculated LDL-cholesterol and the 

Sf 0-20 of the analytical ultracentrifuoation turned to a 

oood one. 

It was concluded that the Friedewald formula is valid 

for the triolyceridemias up to 250 mo/dI. Above this value, 

the reduction of triolycerides levels by the treatment 

based on diet and/or druos, turns the correlation between 

the two methods in a oood one. 



I. INTRODUCAO 

Dentre as causas de morbidade e mortalidade. tem 

mantido valores expressivos e preocupantes. a Doença 

Ateroscler6tica. principalmente através do comprometimento 

das artérias coronárias. levando às manifestações clínicas 

de anQina pectoris. infarto aQudo do miocárdio. morte 

súbita. insufici@ncia cardíaca. entre outras (114). 

Nos últimos anos. tem ocorrido Qrande evolução no 

campo da terap@utica da doença coronária: o desenvolvimento 

de novos medicame~tos para o tratamento da anQina (ex: 

vasodilatadores. beta-bloqueadores. antaQonistas dos canais 

de cálcio) e do infarto aQudo do miocárdio através de 

droQas trombolíticas (ex: estreptoquinase). o aparecimento 

da técnica de desobstrução mecânica das artérias 

(anQioplastia). e finalmente a propaQação de métodos 

cirúrQicos (pontes de safena. implante de artéria 

mamária). Cita-se também a crescente utilização das 

unidades de terapia intensiva, com melhor controle e 

tratamento imediato das complicações das crise coronárias 

aQudas. 

Apesar de todo seu desenvolvimento. a terapêutica 

clínica e cirúrQica da doença coronária ateroscler6tica tem 

mostrado resultados alQo decepcionantes em termos de 

recuperação da qualidade de vida e produtividade dos 

pacientes envolvidos. Assim, Qrande ênfase tem sido dada à 
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prevenção primária desta patolooia como a melhor forma de 

abordaoem terapêutica (31). Para a concretização deste 

objetivo, são identificados os chamados fatores de risco 

para a aterosclerose, e através de seu controle, 

realizadas tentativas de diminuir a incidência da doença 

(129) . 

Entre os vários fatores de risco reconhecidos para a 

doença aterosclerótica, alouns são considerados de 

importância capital, tais como: as dislipidemias 

(47,59,82), a hipertensão arterial (80,95,96), o hábito de 

fumar (77,124) e o diabetes mellitus (78,118). O controle 

destes fatores tem sido objeto de vários estudos em países 

desenvolvidos, com obtenção de resultados bastante 

encorajadores, como é o caso do fumo (33,41,68,130), da 

hipertensão arterial (63,120) , e das dislipidemias 

(18,19,23,67,87.89,90). 

No caso das dislipidemias. ou seja, das alterações 

dos lípides sanouíneos, tem apresentado interesse o estudo 

do colesterol e dos triolicérides, o das lipoproteínas 

circulantes (formas de transporte dos lipídios na corrente 

sanouínea) 

[proteínas 

(13.73), 

especiais 

bem 

que 

como o das 

participam 

lipoproteínas entre outras funções (93) l. 

da 

apolipoproteínas 

estrutura das 

Desde os estudos iniciais constatou-se que a fração 

aterooênica do colesterol concentra-se principalmente na 

lipoproteína de baixa densidade, principal carreadora deste 
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'ster no plasma (LOL-colesterol) (8,56,79,111), enquanto 

que uma outra fração, a da lipoproteína de alta densidade 

(HOL-colesterol) mostrou-se, na maioria dos estudos, 

inversamente correlacionada com a doença coronária 

(58,98,99,107), ou seja, esta fração exerceria uma ação 

protetora contra esta patolooia. 

Um dos mecanismos propostos para explicar este papel 

protetor das lipoproteínas de alta densidade' denominado 

transporte reverso do colesterol, em que estas partículas 

retirariam o colesterol do interior das c'lulas da parede 

arterial para transportá-lo para o fíoado (de onde ele 

seria eliminado), ou trocá-lo com outras lipoproteínas como 

a VLDL ou os Remanescentes de Quilomícrons (43,98). 

O valor dos triolic'rides como fator de risco para a 

doença coronária tem sido bastante discutido, embora a 

maioria dos trabalhos epidemiol6oicos mostre estreita 

correlação entre ambos (4,24,25,28,57). A discussão recai 

no problema de que os triolic'rides práticamente não fazem 

parte da placa de ateroma e pela análise multifatorial 

perdem sua força como fator de risco direto para a doença 

coronária (72). Fica então a suoestão de que eles funcionem 

indiretamente, pela sua frequente associação com a 

hipercolesterolemia, com a redução do HOL-colesterol 

(1,7,8,26,28,32,72,110) ou com o aumento da aoreoabilidade 

plaquetária (108). 

Oiscute-se tamb'm a possibilidade de que, como as 
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hipertrioliceridemias podem ser devidas a diferentes 

alterações lipoprot@icas. aloumas poderiam levar a maior 

risco de doença coronária. enquanto outras não. Desse modo. 

as hipertrioliceridemias ex60enas. decorrentes de elevação 

dos quilomícrons plasmáticos, não produziriam maior risco. 

enquanto a hipertrioliceridemia devida ~s IDL ou Beta-VLDL 

(presentes na Disbetalipoproteinemia ou Tipo 111 da 

classificação de Fredrickson), estaria lioada a orande 

aumento de risco. Quanto ~ hipertrioliceridemia end60ena 

(devida a elevação das VLDL) pode ou não ser indutora de 

maior risco: na hipertrioliceridemia familiar. transmitida 

por oene autoss8mico dominante (20) em que os familiares 

acometidos s6 apresentam aumento de triolicérides. parece 

não haver aumento de risco. Na hiperlipidemia combinada 

familiar. transmitida por oene autossômico dominante (20) 

em que alouns familiares apresentam aumento s6 do 

colesterol. enquanto outros s6 de triolicérides e outros 

ainda de ambos. todos têm maior risco de doença coronária 

(61) • 

Quanto ~s apolipoproteínas ou apoproteínas Capos). 

tem sido demonstrado em alouns estudos. que elas têm até 

maior valor do que os lípides e as lipoproteínas como 

preditores da doença coronária. Desse modo, a apo B. 

principal proteína da LDL. seria melhor preditor do que 

esta e do que o LDL-colesterol. enquanto a apo AI e apo AlI 

(principais proteínas da HDL), seriam melhores preditores 



do Que a pr6pria HOL e do Que o HOL-colesterol 

(10.50.84.94,122) . 

Existe discussão se a determinação dos valores dos 

lípides plasmáticos e o esforço de prevenção primária devem 

ser realizados a nível populacional. ou a nível individual 

(17.31.117.129). Estas duas formas de abranoer o problema 

podem ser utilizadas em conjunto, com a aplicação de 

medidas preventivas em toda a população (educação Quanto 

aos hábitos alimentares, fumo. atividade física, etc). 

enquanto também são detectados os casos individuais de 

dislipidemias (Que requerem avaliação mais detalhada). 

através de dosaoens lipídicas em portadores de doença 

coronárIa e em seus parentes pr6ximos, bem como em 

portadores de outras patolooias Que envolvem maior risco 

para a aterosclerose (a saber: hipertensos, obesos. 

diabéticos). 

Como o colesterol lioado à lipoproteína de baixa 

densidade (LOL-colesterol) é a fração mais aterooênica do 

colesterol. sua determinação adquire orande interesse na 

prática para estabelecimento do risco de desenvolvimento de 

doença coronária devida a este fator. 

A determinação do LOL-colesterol é feita através da 

separação da fração lipoprotêica plasmática de baixa 

densidade pela ultracentrifuoação preparativa e dosaoem de 

seu teor em colesterol pelo método enzimático (95). 

Estes procedimentos requerem aparelhaoem adequada 
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[ultracentrífuoa (UC) preparativa), além de pessoal 

habilitado para sua manipulação, o Que torna este exame 

laboratorial de difícil execução na prática clínica. 

ficando em oeral confinado a ambientes de pesquisa. 

Para suprir a necessidade da determinação do valor do 

LOL-colesterol, Friedewald et aI (51) constataram Que 

através de cálculos baseados nas dosaoens de colesterol 

total. HDL-colesterol e triolicérides. isto pode ser 

conseouldo. Deste modo. estes autores desenvolveram uma 

fórmula Que leva o nome de fórmula de Friedewald. Que pode 

ser assim representada: 

LOL-col. = Colo total - (HOL-col. + triolicérides/5) 

Onde: LOL-col. & Colesterol da lipoproteína de baixa 

densidade 

Colo total = Colesterol total 

HOL-col. = Colesterol da lipoproteína de alta 

densidade 

Isto posto. pode-se explicá-la da seouinte maneira: o 

colesterol total é representado pela soma do colesterol 

contido nas várias frações lipoprotêicas: 

Colo total = LOL-col. + HOL.-col. + VLOL-col. 

OBS. VLDL-col. = Colesterol da lipoproteína de muito 

baixa densidade 

Com a substituição na fórmula acima dos valores 

conhecidos pelas dosaoens fácilmente realizadas: colesterol 

total. HOL-colesterol e triolicérides/5 (Que representam o 



valor do VLOL-colesterol (125). pode-se obter o 

LOL-colesterol. 

esperado 

Seoundo Friedewald et aI (51). esta determinação só 

pode ser efetuada nas seouintes situações: 

1) Quando os triolicérides plasmáticos não ultrapassarem o 

valor de 400 mo/dI [para alouns autores 800 mo/dI 

(70) l. 

2) Exclusão da possibilidade de tratar-se de uma 

dislipidemia do Tipo 111 de Fredrickson. 

3) Ausência de quilomícrons no plasma em jejum. pois este 

achado seria equivalente à elevação da trioliceridemia. 

A determinação do LOL-colesterol pode ser utilizada 

diretamente com finalidades de estabelecer valores acima 

dos quais deve ser introduzida terapêutica e para fixar as 

metas a serem atinoidas com a mesma (102). Pode também ser 

utilizada para cálculo dos chamados !ndices de Risco 

Coronário (27). tais como: 

!ndice de Risco I = colesterol total/HOL-colesterol 

Valores normais até: 5.1 para homens 

4.4 para mulheres 

!ndice de Risco 11 - LOL-colesterol/HOL-colesterol 

Valores normais até: 3,3 para homens 

2,9 para mulheres 

As variações conforme os sexos decorrem de diferenças 

existentes entre os valores dos lípides encontrados nas 

mulheres e nos homens. Em oeral, as mulheres têm tendência 
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a apresentar o colesterol total e o LDL-colesterol mais 

baixos e o HDL-colesterol mais elevado do que os homens, 

até a menopausa, quando esses valores tendem a se equiparar 

(55). Isto leva às diferenças nos valores considerados 

normais dos índices de risco para ambos os sexos. 

De acordo com trabalho epidemiol6oico (117), o lndice 

de Risco 11 (LDL-colesterol/HDL-colesterol) é o que tem 

maior capacidade de discriminação dos indivíduos mais 

propensos para desenvolvimento da doença coronária 

ateroscler6tica. 

A correlação entre o LDL-colesterol calculado pela 

f6rmula e o determinado pela dosaoem enzimática do 

colesterol da fração de baixa densIdade separada pela UC 

preparativa, foi testada em 

Friedewald, sendo em oeral 

vários estudos, além do de 

muito boa (39,52,54,85,109, 

116,125,128). Isto torna a f6rmula, na opinião de vários 

autores, de orande interesse para utilização prática, o que 

tem ocorrido na realidade, pois a maioria dos laborat6rios 

clínicos está procedendo a tais determinações. 

O trabalho pioneiro de Friedewald et aI (51) foi 

realizado comparando o LDL-colesterol obtido ap6s 

ultracentrifuoação preparativa, com o calculado pela 

f6rmula, em 448 indivíduos, dos quais 96 eram normais, 204 

eram portadores de hiperlipidemia do tipo 11 e 148 do tipo 

IV. Encontrou-se boa correlação entre os dois 

mas com restrições: 
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- até 400 mo/dl de triolicérides. 

- não tratar-se de tipo 111 de Fredrickson. 

- ausência de quilomicronemia. 

Desde então esta f6rmula vem sendo empreoada como 

método simples de calcular-se o LDL-colesterol em diversas 

situações, entre as quais citam-se: 

Glueck et al (54) fizeram a comparação do 

LDL-colesterol obtido pela f6rmula de Friedewald com os 

dados da UC preparativa, em 39 recém-nascidos. Encontraram 

boa correlação entre ambos, referindo como vantaoens para a 

f6rmula, além da simplicidade, a possibilidade de colher-se 

menos quantidade de sanoue, o que é importante nesta faixa 

etária. Chamaram a atenção também para a raridade (se é que 

ocorrer) da presença das limitações para uso pode 

da f6rmula em recém-nascidos: tipo 111 de 

hiperlipoproteinemia, presença de quilomícrons e 

trioliceridemia acima de 400 mo/dl. Este trabalho estende a 

aplicação da f6rmula para valores de LDL-colesterol bem 

abaixo daqueles estudados no trabalho orioinal de 

Friedewald et al (51), para 5 a 40 mo/dl. 

Kwiterovich et al (85) também documentaram boa 

correlação entre o LDL-colesterol obtido pelas duas 

metodolooias em recém-natos. 

Wilson et al (126) compararam os dados da f6rmula 

com os da ultracentrifuQação preparativa em indivíduos de 

Framinoham. Destes, 4100 entre 20 e 49 anos e 2284 entre 
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50 e 79 anos. Todos estavam livres de doença coronária na 

ocasião. não eram portadores de hiperlipidemias dos tipos 

I. 111 ou V. e os tri~licérides eram sempre abaixo de 

400 m~/dl. Confirmou-se neste estudo. a aplicabilidade do 

método de Friedewald. em que se multiplica o valor dos 

tri~licérides por 0.20 para encontrar-se o VLDL-colesterol. 

Em outro estudo. Wilson et aI (127) su~erem a 

utilização do coeficiente 0.166 para encontrar o 

VLDL-colesterol a partir dos tri~licérides. principalmente 

em presença de hipertri~liceridemia. 

Entretanto. em outro trabalho. do Cooperative 

Lipoprotein Phenotypin~ Study (29) • encontrou-se em 

diferentes populações, para calcular-se o VLDL-colesterol a 

partir dos tri~licérides: 

- 0.12 para Albany 

- 0.18 para Honolulu 

- 0.20 para San Francisco 

- 0.24 para Framin~ham 

No trabalho de Tyroler et aI em Evans County (123). 

foram encontrados diferentes coeficientes para cálculo do 

VLDL-colesterol a partir dos tri~licérides. conforme os 

~rupos raciais: 

- 0.18 para homens e mulheres brancos 

- 0.15 para homens ne~ros 

- 0.20 para mulheres ne~ras 

Mesmo no estudo da Lipid Research Clinic ocorreram 
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variações entre os resultados encontrados nas diferentes 

clínicas, muitas vezes com resultados finais baseados em 

estimativas médias (66). 

Em levantamento realizado por DeLong et aI (37) em 

participantes do estudo de prevalência da Lipid Research 

Clinic, foram analisados 10483 indivíduos assim 

distribuídos: 6610 normolipidêmicos e 3873 hiperlipidémicos 

(2492 com elevação do colesterol, 976 só com aumento de 

triglicérides e 405 com ambos aumentados). Foram comparados 

os dados da fórmula com os da LRC (com UC preparativa). 

Neste estudo sugere-se que o VLDL-colesterol deva ser 

calculado multiplicando-se o valor dos triolicérides por 

0,16 e não por 0,20. Comentam os autores que este 

coeficiente único pode ser errado quando o VLDL-colesterol 

é baixo (ex: em crianças pequenas e em mulheres corredoras 

de longas distâncias). Nestes casos, a maior parte dos 

triglicérides é carreada em outras lipoproteínas que não 

as VLDL, de modo que um coeficlente universal 

geral a um valor de VLDL-colesterol superestimado. 

leva em 

Portanto, podem influir nessas discrepâncias 

encontradas nos vários estudos. diferentes fatores. entre 

os quais citam-se: diferenças sócio-demográficas. dieta, 

idade estudada, etnicidade, uso de álcool. vício de 

fumar. Todos devem ser considerados como passíveis de 

produzir alteração na estimativa do VLDL-colesterol a 

partir do valor dos triglicérides na população geral (127). 
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No trabalho de Cohn et a1 (30), foi feita comparação 

dos dados obtidos pela f6rmula de Friedewald com os obtidos 

pela metodolooia da Lipid Research Clinic (LRC) modificada 

(95) (que empreoa ultracentrífuoa preparativa), entre 

material colhido ap6s jejum de 12 horas e após refeição 

rica em oorduras. Verificou-se que por ambos os métodos, o 

VLDL-colesterol aumenta e o LDL-colesterol diminui 

sionificantemente após alimentação oordurosa, e que esta 

variação pós-prandial foi sionificantemente maior quando 

estimada pela f6rmula do que pela metodolooia da LRC. 

Constatou-se neste estudo, em jejum, que o 

VLDL-colesterol obtido pela f6rmula é sionificantemente 

menor do que o obtido pela metodolooia da LRC, enquanto 

o LDL-colesterol é maior. Entretanto, após a alimentação 

oordurosa, o VLDL-colesterol pela fórmula passa a ser maior 

que o da metodolooia da LRC, enquanto o LDL-colesterol 

passa a ser menor. Portanto, neste estudo, as variações do 

VLDL-colesterol e do LDL-colesterol que ocorrem no 

período pós-prandial. são maiores quando estimadas pela 

fórmula. 

Estudo de Winocour et aI (128) mostrou que a fórmula 

é válida em diabéticos controlados com insulina, mesmo com 

a inclusão de hipertrioliceridêmicos moderados (valores de 

triolicérides entre 115 a 205 mo/dI). 

Rao et aI (109), estudaram 196 soros, determinando o 

LDL-colesterol pela f6rmula de Friedewald, comparando com 
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o obtido pela ultracentrifuoação preparativa e com outras 

fórmulas propostas. Encontraram boa correlação entre os 

métodos, mas referem como possíveis fontes de erro: 

relações variáveis entre os triolicérides e o colesterol 

nas frações lipoprot~icas, e contribuição para os 

triolicérides séricos de outras lipoproteínas que não as 

VLDL, tais como as HDL, LDL e remanescentes. 

Phillips et aI (106), em população industrial entre 

os 20 e 64 anos, encontraram um coeficiente próximo de 0,16 

para as mulheres. Entretanto, o melhor coeficiente para os 

homens foi próximo de 0,20. 

Demacker et aI (38) estudando método de precipitação 

do LDL-colesterol (131) comparado com a UC preparativa, 

encontraram que a correlação não é boa em casos de 

hipertrioliceridemia. Suoerem a necessidade da 

ultracentrifuoação nesses casos. 

Em outro estudo, os mesmos autores (39) avaliaram 

em população de indivíduos normais e hiperlipid~micos, três 

métodos de precipitação do LDL-colesterol, com o obtido 

pela fórmula e com a ultracentrifuoação em oradiente de 

densidade, encontrando boa correlação. Exceção ocorreu nos 

casos de tipo 111, em que os valores da fórmula foram 

semelhantes aos das precipitações, e todos bem maiores do 

que os da ultracentrifuoação. 

O orupo do Estudo de Prevalência da Jerusalem Lipid 

Research Clinic (52) comparou os dados da fórmula com os da 
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ultracentrifuoação preparativa. encontrando boa correlação 

em 2782 pessoas, entre crianças e adultos de ambos os 

sexos. 

Srinivasan et aI (116) compararam. os dados da 

fórmula obtidos com métodos de precipitação com 

heparina-cálcio e heparina-manoanês com os dados da 

eletroforese e da ultracentrifuoação preparativa, em 406 

crianças entre 5 a 17 anos. Encontraram boa correlação 

entre os métodos. 

Lippi et aI (91), utilizando a determinação do 

colesterol e dos triolicérides das LDL e das VLDL, 

separando as lipoproteínas por método eletroforético e por 

precipitação, não encontraram boa correlação com a fórmula. 

Suoerem que a determinação do colesterol das VLDL e das LOL 

não seja feita indiretamente através de cálculos por 

fórmulas, mas sim diretamente pela análise das 

lipoproteínas separadas pela ultracentrifuoação, 

eletroforese ou separação por precipitação. Citam que estes 

dois últimos procedimentos são exequíveis em qualquer 

laboratório clínico. 

Aitken (2) encontrou boa correlação da f6rmula com a 

ultracentrifuoação. 

Kazi-Aoul ~ Benmiloud (81) suoeriram outra restrição 

para a fórmula. além das descritas orioinalmente por 

Friedewald et aI. Estudaram 1 paciente diabético tipo I em 

fase aouda de infarto do miocárdio, que apresentava 
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colesterol sub-normal e hipertrioliceridemia moderada, o 

que levou a f6rmula de Friedewald a estabelecer valor 

errÔneo para o LOL-colesterol. 

Siekmeier et aI (113) compararam a UC preparativa com 

3 métodos de precipitação, referindo que não há vantaoem 

nestes métodos sobre a metodolooia de Friedewald, pois eles 

também apresentam limitação nos casos de 

hipertrioliceridemia. 

Foucart ~ Plomteux (48) encontraram boa correlação do 

cálculo do VLOL-colesterol através da f6rmula de 

Friedewald, comparado com método de precipitação. 

Niedbala et aI (105) estudaram 388 indivíduos com e 

sem hiperlipidemia, com triolicérides em diferentes 

concentrações, usando diferentes coeficientes para calcular 

o VLOL-colesterol a partir dos triolicérides: de 0,4 a 0,6. 

Compararam com a eletroforese. Suoeriram alteração para a 

f6rmula, passando para: 

LOL-col. = Colo total - HOL-col. - Triolicérides/4,6 

ou 

LOL-col. = Colo total - HOL colo - Triolicérides/5 + 0,0987 

em o/I 

Hoffman et aI (71) compararam a UC preparativa com a 

eletroforese, 2 métodos de precipitação e a f6rmula de 

Friedewald, em 51 soros. Encontraram no oeral, boa 

correlação, mas s6 estudaram casos com triolicérides abaixo 

de 400 mo/dI. Não obtiveram boa correlação em apenas 2 
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casos. que quando estudados por eletroforese e UC. 

mostraram tratar-se de tipo 111 de FredricKson. 

Kalinov (76) encontrou variação nas correlações entre 

o LDL-colesterol calculado 

métodos de precipitação. 

pela fórmula 

dependendo dos 

e o obtido por 

valores dos 

triolicérides 

pela fórmula 

e do HDL-colesterol. Suoere que o cálculo 

de Friedewald pode ser aplicado para 

estabelecimento do risco de doença coronária no estudo de 

orandes populações, mas não para casos individuais. 

Na pesquisa bibliooráfica realizada, foi encontrada 

apenas uma referência publicada (88) sobre a comparação do 

LDL-colesterol determinado pela fórmula, com as frações 

lipoprotéicas estudadas pela ultracentrifuoação analítica. 

Encontrou-se boa correlação entre os dois métodos em 

população de 39 mulheres normais entre 20 e 39 anos. 

A metodolooia da ultracentrifuoação analítica para 

determinação das lipoproteínas séricas sempre se mostrou de 

extrema confiabilidade e reprodutibilidade (112). Em nosso 

meio, isto tem sido confirmado através da aplicação desta 

tecnoloQia há cerca de 30 anos pelo Setor de Lipoproteínas 

do Instituto "Dante Pazzanese" de CardioloQia da Secretaria 

de Saúde do Estado de São Paulo, com aproximadamente 15.000 

determinações realizadas até o presente. 

Este procedimento permite o fracionamento das 

lipoproteínas em diferentes classes, através da 

diferenciação de sua velocidade de flutuação frente à 
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ultracentrifuoação (36). A unidade adotada é a de Flutuação 

de Svedebero (Svedebero flotation Sf) , caracterizando 

as Sf 0-12, 12-20, 20-100 e 100-400. 

As Sf 0-12 representam a fração LDL (lipoproteína de 

baixa densidade), enquanto as Sf 12-20 representam a fração 

IDL (lipoproteína de densidade intermediária), ambas ricas 

em colesterol, e Que têm sido definidas conjuntamente 

- Sf 0-20 (88). Quanto ~s Sf 20-400, representam a fração 

mais rica em triolicérides, as VLDL (lipoproteínas de muito 

baixa densidade). 

Com este procedimento, obtém-se determinação de massa 

de lipoproteína, expressa em mo/dI, dividida nas diferentes 

Sf. 

Embora não tenha sido essa a intenção orioinal Quando 

se estabeleceu a validade do LDL-colesterol pela fórmula de 

Friedewald, mas sim seu empreoo em trabalhos 

epidemiolóoicos, esta determinação tem sido laroamente 

utilizada para acompanhamento da terapêutica dos casos de 

dislipidemias (6,18.53,67,69,100,104). Não obstante, os 

autores jamais investioaram se a validade da fórmula se 

mantém após Qualquer procedimento terapêutico. Não foram 

encontradas na literatura pesQuisada. evidências de Que 

esta fórmula continue sendo válida após período de dieta ou 

de uso de medicação hipolipemizante. Estes procedimentos 

podem modificar os componentes empreoados para cálculo (por 

exemplo: uma dieta ou medicamento Que atue principalmente 
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sobre o VLDL-colesterol. sobre o RDL-colesterol. sobre os 

triolicérides ou combine estas atividades). 
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11. OBJETIVO 

Verificar se o tratamento das hiperlipidemias 

primárias através de procedimentos dietéticos e 

medicamentosos pode influenciar na correlação entre o 

LOL-colesterol calculado pela fórmula de Friedewald e os 

valores das lipoproteínas das classes Sf 0-20 obtidas pela 

ultracentrifuoação analítica. 
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111. MATERIAL E HtTODOS 

o trabalho foi realizado no Setor de Lipoproteínas do 

Instituto »Dante Pazzanese» de Cardiolooia da Secretaria da 

Saúde do Estado de São Paulo. que consiste em laboratório 

de lipoproteínas e ambulatório de dislipidemias. 

Foram selecionados 86 pacientes (36 do sexo feminino 

e 50 do sexo masculino), entre 25 e 75 anos (média == 55 

anos, portadores ou não de cardiopatia, todos com níveis 

elevados de lipoproteínas séricas. 

Os valores considerados normais para as diferentes 

classes de lipoproteínas obtidas pela ultracentrifuQação 

analítica variam conforme a idade, mas podem ser 

estabelecidos como base os seouintes (22, 46): 

- Sf 0-12 

- Sf 12-20 

- Sf 20-100 

:: 420 mo/dI 

== 60 mo/dI 

- 130 mo/dl 

- Sf 100-400 = 70 mo/dl 

Portanto: 

-) Sf 0-20 :: 480 mo/dl 

-) Sf 20-400 - 200 mo/dI 

Os pacientes foram classificados com base nos dados 

da ultracentrifuoação analítica. conforme os tipos de 

dislipidewla de Fredrickson: 

- pacientes que apresentavam elevação exclusiva das Sf 0-20 

(tipo lIa de Fredrickson) - 36 pacientes. 

- pacientes que apresentavam elevação exclusiva das 
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Sf 20-400 (tipo IV de Fredrickson) - 14 pacientes. 

- pacientes Que apresentavam elevação conjunta das Sf 0-20 

e das Sf 20-400 (tipo IIb de Fredrickson) - 36 pacientes. 

Todos os pacientes apresentavam hiperlipidemias de 

causa primária. tendo sido excluídos os portadores de 

hiperlipidemias secundárias. como: diabetes mellitus. 

insuficiência renal. hipotiroidismo. síndrome nefrótica. 

síndrome de Cushino. entre outras). Foram admitidos para 

participar do estudo. os pacientes Que faziam uso de 

medicamentos hipotensores tais comol diuréticos. 

beta-bloQueadores e alfa-metildopa. desde Que estes fossem 

mantidos durante os períodos de acompanhamento. com 

posolooia inalterada. 

Em determinados pacientes. mesmo sem constatação de 

lesão hepática. a elevação da trioliceridemia pode ser 

decorrente de inoesta reoular de bebidas alcóolicas. Nestes 

casos. se obtém normalização dos níveis lipídicos com a 

abolição do uso do álcool. Estes casos foram excluídos do 

estudo. pois tratam-se de hiperlipidemias secundárias. Que 

não se enquadrariam em eventual terapêutica medicamentosa. 

Foram excluídos do estudo paCientes Que sabidamente 

não são adequados para o empreoo da Fórmula de Friedewald. 

isto é. com trioliceridemia acima de 400 mo/dI. tipo 111 de 

dislipidemia e presença de Quilomícrons (51). 

Os pacientes foram convidados a comparecer ao 

laboratório de lipoproteínas para as colheitas de material. 
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no período da manhã, sempre ap6s jejum de no mínimo 

12 horas. Era sempre puncionada vela periférica e 

imediatamente ap6s a retração do coáoulo, o soro era usado 

para as determinações, que constaram de: dosaoem de 

colesterol total por método automatizado colorimétrico 

enzimático (CHOD-PAP, Monotest Colesterol, Boehrinoer 

Mannheim Bioquímica S.A.) (83), dos triolicérides por 

método automatizado enzimatico uv modIficado (Teste 

Combinação Triolicérides Totalmente Enzimático, Merck S.A. 

Indústrias Químicas) (125) , do HDL-colesterol 

precIpitação com áCIdo fosfotunostico e cloreto 

ap6s 

de 

maonéslo (21), cálculo do LDL-colesterol pela f6rmula de 

Friedewald (51) e realIzação 

analítica das lipoproteínas pelo 

Gofman (36). 

da ultracentrifuoação 

método de De Lalla e 

Os pacientes foram submetidos a análises antes de 

qualquer procedimento terapêutico, que serviu como base 

para comparação ulterior, ap6s terapêutica. 

Em todos os casos, 

dietética diretamente 

orientação: 

pelo 

foi instituída terap~utica 

médico, com a seouinte 

a) NAS HIPERLIPIDEMIAS TIPO lIa - restriçSo de alimentos 

ricos em ácidos oraxos saturados e em colesterol, com 

substituição da porcentaoem de calorias decorrentes destes, 

por ácidos oraxos mono e pollnsaturados, bem como por 

hidratos de carbono complexos. seQuindo-se a orientação da 
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American Heart Association que recomenda como fase I de 

dieta hipolipemizante: 301 

dependente de oorduras (101 

do valor calórico total 

para cada orupo: saturadas. 

mono e polinsaturadas). e no máximo 300 mo de colesterol 

por dia (102). 

b) NAS HIPERLIPIDEMIAS TIPO IV inicialmente foi 

recomendada a abolição do uso da sacarose. Caso não tenha 

ocorrido normalização da hiperlipidemia. f 01 também 

necessária a restrição parcial de outros hidratos de 

carbono. 

c) NAS HIPERLIPIDEMIAS TIPO Ilb - foi utilizada associação 

das medidas descritas acima. 

Em todos os casos. as dietas foram adequadas à 

tentativa de levar os pacientes para o mais próximo 

possível de seu peso considerado ideal. Este foi calculado 

através da utilização do tndice de Massa Corpórea. que é a 

divisão do peso (expresso em Ko) pelo quadrado da altura 

(expressa em metros) (16). Aceitou-se como peso ideal. 

quando este índice fosse próximo a 25. 

A seounda dosaoem utilizada para comparação com a 

primeira foi obtida após duas diferentes condutas. uma para 

cada orupo de pacientes: 

1) Grupo que realizou apenas dieta. com tempo variável de 

3 a 6 meses. 

Pacientes que após 3 meses responderam bem apenas a 

este procedimento. tiveram a colheita de material realizada 

23 



nesta época utilizada para comparação com a anterior à 

dieta. Nos pacientes que em 3 meses, ainda não haviam 

apresentado boa resposta, foram feitos ajustes na dieta, 

com nova tentativa por mais 3 meses. Nestes últimos, a 

dosaQem utilizada para comparação foi a do sexto mês. 

Total • 48 pacientes. 

2) Grupo de pacientes que não respondeu à dieta, tendo 

sido então indicada a utilização de: 

a) Lovastatina como medicação capaz de interferir com os 

níveis lipídicos. Total = 20 pacientes. 

b) Bezafibrate ou o Clofibrate [medicamentos com ação 

similar, talvez com maior potência do primeiro (35»). 

Total = 27 pacientes. 

A utilização dos medicamentos foi orientada de 

acordo com protocolo de investiQação experimental. Foi 

considerada como necessária a introdução dos mesmos, quando 

os pacientes não apresentaram resposta satisfatória dos 

níveis lipídicos apenas às medidas dietéticas. 

Naqueles tratados com medicamentos, a seQunda 

colheita foi realizada após 3 meses. Este tempo é 

suficiente para que estas droQas tenham seu efeito ideal. 

Portanto, num total de 86 pacientes, foram 

realizadas 190 colheitas para exames laboratoriais, com 

95 comparações sendo efetuadas entre período anterior e 

durante tratamento. Dos 27 pacientes que participaram do 

Qrupo em que foram utilizados fibrates, 5 haviam também 
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participado do Qrupo em que foi empreQada apenas dieta. e 

4 do Qrupo da lovastatina. em ocaslões diferentes e ap6s 

período de pelo menos 3 meses entre o término de empreQo de 

uma droQa e início da outra. 
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111.1. ULTRACENTRIFUGACAO (92) 

Os principais constituintes lipídicos, a saber: 

triQlicérides, colesterol livre e esterificado, 

fosfolípides e ácidos Qraxos, circulam no sanQue humano, em 

sua maior parte (9St), sob a forma de lipoproteínas. Estas 

são associações dos lípides acima relacionados com 

proteínas específicas denominadas apolipoproteínas ou 

apoproteínas. 

As massas moleculares das lipoproteínas variam em 

intervalos Qrandes, bem como variam sua composição e 

densidades. Há assim, no soro, um verdadeiro espectro de 

lipoproteínas. 

Quando se procede à análise ou dosaQem dos 

constituintes lipídicos do sanQue, podem ser utilizados 

dois métodos Qerais: qUímicos e físicos. 

Quando se recorre a métodos químicos, estes 

provocarão sempre um rompimento da liQação lipoprotêica, e 

daí em diante o método acompanhará únicamente a parte 

lipídica que interessar. Exemplos: determinações do 

colesterol e triQlicérides sanQuíneos. 

Nestas reações, se conhece apenas a quantidade do 

lipide estudado no soro, mas não se sabe como eles estão 

circulando no sanQue, em que tipo de lipoproteínas se 

encontram, e se a distribuição destas está normal ou não. 

Para se estudar como as lipoprotelnas estão 
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clrculando no sanQue, recorre-se a processos Que não 

rompam a assoclação lipide-proteina, ou pelo menos Que 

tenham sobre esta, efeitos mínimos. Para tal são utilizados 

os métodos fisicos, entre os Quais destacam-se a 

eletroforese e a ultracentrlfuQação. A ultracentrifuQação 

nada mais é do Que um aperfeiçoamento do processo de 

centrifuQação, Que por sua vez é uma modlficação da 

sedimentação. Sedimentação é o fenômeno Que se verifica no 

campo Qravitaclonal, provocado pelo peso das partículas, 

lSto é, pela ação da Qravidade 

partículas. 

sobre a massa das 

Qualquer Que seJa a partícula a ser estudada, pode-se 

variar a densldade do melO em Que esta se encontra, fazendo 

com Que ela se desloque para cima ou para baixo. Isto é, 

pela varlação de densidade do meio, pode-se fazer uma 

partícula flutuar ou sedimentar. 

No caso das diferentes llpoproteínas presentes na 

circulação, elas apresentam composlções diferentes de 

material lipídlCO e protêico, o Que confere a cada Qrupo, 

características especiais. Desse modo, os Quilomícrons são 

lipoproteínas Qrandes (ao redor de 5000 AnQstrom), muito 

ricas em triQlicérides. As VLDL são menores (300 a 700 

AnQstrom), mas ainda bastante ricas em triQlicérides. As 

LDL são menores ainda (100 a 200 AnQstrom) e mais ricas em 

colesterol do Que em triQlicérides. Finalmente as HDL são 

menores ainda (50 a 100 AnQstrom) e mais ricas em 
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proteínas do que em material lIPídICO. Verifica-se que à 

medida que as lipoproteínas vão diminuIndo de tamanho. têm 

menor concentração lipídica em relação à proteína. Como as 

proteínas têm maior densIdade do que os lípides, à medida 

que as lipoproteínas vão diminuindo de tamanho, vão 

apresentando maior densidade. 

Esta característica é então utilizada pelo método de 

ultracentrifuoação. que permIte a separação das 

lipoproteínas em classes de densIdades dIferentes. 

A ldéia orioinal de Svedbero e que lhe valeu o Prémio 

Nobel (121) foi a de construir uma aparelho de rotação tão 

elevada quanto posslvel (crIando campos de milhares a 

milhões de vezes a força da oravidade) e no qual se pudesse 

observar e medir o deslocamento das partículas, enquanto o 

aparelho estivesse oirando. 

Desse modo. 

(ultracentrífuoas) • 

através da utilização desses aparelhos 

aplicando a força centrífuoa. e do 

ajuste da densidade do meio no qual será adicionado o soro 

a ser estudado quanto ao seu conteúdo lipoprotêico. pode-se 

estudar as lipoproteínas conforme sua flutuação ou 

sedimentação. 

Na Ultracentrifuoação preparativa. separam-se as 

classes principais de lipoproteínas. em diferentes etapas 

de ultracentrifuoação, em meios de densidades diferentes. 

Utiliza-se soro colhido após Jejum de 12 horas. para 

que não apareçam quilomícrons na amostra (caso presentes 
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ap6s este período de Jejum. lndlcam patolooia do 

metabolismo llPídico). 

A precipitação das diferentes lipoproteínas ocorre 

nas aeouintes densldades: 

- Quilomícrons - densldade menor que 0.95. 

- VLOL - densidade entre 1.006 e 0.95. 

- LOL - densidade entre 1,006 e 1.063. 

- HOL - densidade entre 1.063 e 1,210. 

Na ultracentrifuQação analítica das llpoproteínas. 

pode-se medir a velocldade de deslocamento das partículas. 

enquanto o conJunto está rodando. Isto é possível através 

de um slstema 6ptlCO acoplado, Que obtém fotoorafias em 

tempos conhecidos, e estas permitem calcular as velocidades 

com Que as partículas se deslocam. daí calcular o valor das 

suas constantes de sedimentação ou de flutuação "8" ou 

"Sf". 

No processo da ultracentrifuoação analítica. 

inicialmente é realizada uma ultracentrifuoação 

preparativa, Que permlte a separação das lipoproteínas dos 

demals componentes do soro. Isto é obtido numa solução de 

NaCl de densidade 1.063. durante 

rotações por mlnuto. Terminada 

13 horas. 

esta fase, 

a 30.000 

todas as 

lipoproteínas acumulam-se na superfície do tubo enquanto 

os demais componentes do soro estão na parte inferior. As 

lipoproteínas são retiradas por 

levadas à ultracentrífuQa 

uma pipeta tipo Pasteur e 

analítica. Nesta. durante 
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36 minutos a 52.640 rotações por mlnuto, separam-se as 

lipoproteínas LDL e VLDL em Sf 0-12 e 12-20 e Sf 20-100 e 

100-400 respectivamente. Para cada um destes intervalos 

calculam-se as concentrações (habitualmente expressas em 

millQramas de lipoproteínas por 100 centímetros CÚblCOS de 

soro) . 
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111.2. MEDICAMENTOS 

Os medicamentos utilizados na terapêutica dos níveis 

lipídicos Que não responderam adequadamente apenas ~s 

medidas dietéticas. foram a Lovastatina. o Bezafibrate ou o 

Clofibrate. 

111.2.1. LOVASTATINA -

Trata-se de medicamento recém incorporado ao 

armamentário terapêutico das hiperlipidemias. Pertence ao 

orupo dos chamados inibi dores da síntese de colesterol 

(60) . 

Tem sua ação através do bloqueio por competição da 

enzima 3-Hidroxi-3-Metil-Glutaril-Coenzima-A-Redutase. 

fundamental na síntese celular de colesterol a partir da 

Acetil-Coenzima-A. Isto leva a maior produção de receptores 

para LDL pela célula. com maior captação desta lipoproteína 

da circulação sanouínea e conseQuente Queda dos níveis de 

LDL-colesterol (3.86). 

Na experiência do autor (15). esta drooa produziu 

Queda dos níveis de Sf 0-12 de 27' e de LDL-colesterol de 

33t. sem alterar sionificantemente os níveis de 

HDL-colesterol e de triolicérides. Em outros trabalhos da 

literatura. tem sido descrita redução dos níveis 

de LDL-colesterol de cêrca de 30t a 35t. com certa elevação 

dos níveis de HDL-colesterol e redução da trioliceridemia 

(62.65.69.74.75) . 
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~ apresentada em comprimidos de 20 mQ. e a dose 

recomendada varia de 20 a 

resposta dos níveis 

80 mQ por dia. 

lipídicos. Neste 

dependendo da 

estudo foram 

empreQadas apenas doses de 20 ou 40 mQ ao dia, em tomada 

única, imediatamente antes do jantar. 

111.2.2. FIBRATES -

Grupo de medicamentos que têm como droQa mãe o 

Clofibrate. já introduzido no mercado há muitos anos. A 

partir deste. foram sintetizados outros como: Bezafibrate. 

Fenofibrate. Etofibrate. Gemfibrozil. entre outros. 

Têm seu mecanismo de ação ainda não totalmente 

elucidado. provávelmente por ser ele decorrente da ação em 

diferentes etapas do metabolismo das lipoprote!nas. Desse 

modo. podem estimular a lipase lipoprotêica (enzima chave 

na hidr6lise dos triQlicérides dos quilomícrons e das 

VLDL). podem reduzir a síntese hepática das VLDL e 

finalmente podem atuar inibindo a enzima BMGCoA Redutase. 

embora esta última ação ainda não esteja totalmente 

comprovada (44.101.119). 

A ação deste Qrupo de droQas se faz principalmente 

sobre os níveis de triQlicérides. com reduções alQumas 

vezes bastante acentuadas. Levam também a elevação do 

BDL-colesterol. Quanto a sua ação sobre os níveis de 

LDL-colesterol. podem atuar de maneira distinta de acordo 

com o caso. Desse modo, podem reduzir o LDL-colesterol. 
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podem não alterar seus níveis e podem até elev~-los 

(12.34.44.103.104.119). 

Na experi@ncia do autor (14), a ação do Bezafibrate 

sobre as lipoproteínas estudadas pela UltracentrifuQação 

Analítica, se fez com redução das Sf 0-12 de 161. das 

Sf 12-20 de 371, das Sf 

691. Ocorreu também redução 

triQlicérides de 441. 

20-100 de 481, das Sf 100-400 de 

do colesterol de 231 e dos 

Do mesmo modo que referido anteriormente. estas 

drooas podem. ao reduzir os níveis de Sf 20-400, não 

alterar os de Sf 0-20, reduzí-los ou até elevá-los. 

O Bezafibrate é empreoado na dose de 200 mo 

(1 comprimido) três vezes ao dia (ap6s as refeições), 

enquanto o Clofibrate é apresentado em comprimidos de 500 

mo e a dose recomendada é de 2 oramas ao dia. 

Como são droQas análooas, com mecanismo de ação 

semelhante, apenas talvez com maior potência de ação 

hipolipemizante do Bezafibrate (35), o Qrupo 

utilizou neste estudo foi avaliado em conjunto. 

que as 
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111.3. CALCULOS E ESTAT1STICA 

A sionificância estatística das diferenças obtidas 

antes e após tratamento (dieta, Lovastatina e Fibrates). 

foi obtida pelo teste Wt W pareado (115). 

Foi estudada a correlação linear entre os valores 

obtidos pela ultracentrifuoação analítica e os da fórmula 

de Friedewald por meio do coeficiente de correlação linear 

(r) de Pearson (115). 

Sempre que o r fosse maior do que 0.70. eram 

ajustadas as retas de reoressão pelo método dos mínimos 

quadrados (115) dos resultados da u1tracentrifuoação 

analítica sobre os da f6rmula de Friedewald. 

Os resultados obtidos com cada método. a saber: 

LDL-colesterol obtido pela fórmula de Friedewald e 

VLDL-colesterol obtido pela divisão do valor dos 

triolicérides por 5. 

Sf 0-20 ou Sf 20-400 obtidas pela ultracentrifuoação 

analítica. 

foram colocados nos eixos X e Y respectivamente. 

Este procedimento foi adotado tanto antes como depois 

de cada medida terapêutica. 

A comparação dos coeficientes anoulares das retas de 

reoressão correspondentes a antes e depois da terapêutica 

foi realizada pelo teste de dois coeficientes anQulares 

(40) . 
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A comparação dos coeficientes de correlação entre os 

dados da ultracentrifuoação analítica com os da fórmula, 

correspondentes aos pacientes com triolicérides acima de 

250 mo/dl (mas sempre abaixo de 400 mo/dl), que realizaram 

apenas dieta, foi feita pelo teste de dois coeficientes de 

correlação (5). 

Foram cooitadas as pressuposições necessárias para a 

aplicação dos testes anteriormente mencionados. 

Estabeleceu-se o nível de sionific&ncia de 0,05. 
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IV. RESULTADOS 

o índice de massa corp6rea de cada paciente e os 

resultados de colesterol total. triolicérides. 

HDL-colesterol. VLDL-colesterol e LDL-colesterol calculados 

pela f6rmula de Friedewald. Sf 0-20 e Sf 20-400 

determinadas pela ultracentrifuoação analítica. obtidos na 

primeira colheita de material. antes de iniciar a dieta ou 

a medicação. foram considerados os valores basais para cada 

paciente. e estão mostrados nas tabelas 1. 2 e 3 do 

Apêndice. 

Os resultados obtidos ap6s cada terapêutica. a saber: 

- apenas medidas dietéticas 

- dieta associada a Lovastatina 

- dieta associada a Clofibrate ou Bezafibrate 

estão mostrados nas tabelas 4. 5 e 6 do Ap@ndice. 

Nas tabelas 7. 8 e 9 do Apêndice mostram-se as médias 

e seus desvios padr~o, valores mínimos e máximos, 

porcentaoem média de variação e sionificAncia estatística 

dos dados antes e ap6s cada procedimento terapêutico. 

Verifica-se que os tratamentos instituídos nos diferentes 

orupos de pacientes: dietético isoladamente. com 

Lovastatina e com Fibrates. foram todos capazes de 

modificar os níveis lipídicos e lipoprotéicos de maneira 

estatísticamente sionificante. 

O índice de massa corp6rea variou significantemente 
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apenas no orupo tratado com dieta, enquanto nos orupos Que 

utilizaram drooas, não houve variação sionificante, pois os 

pacientes mantiveram a orientação alimentar preconizada 

durante todo o período de tratamento. 

Os resultados dos tratamentos instituídos nos 3 

orupos de pacientes foram analisados em conjunto, de acordo 

com os diferentes níveis de trioliceridemia, o Que é 

mostrado na Tabela 1: 

TABELA 1 - AN~LISE DOS CASOS QUANTO AOS VALORES DE TG 

1) COLESTEROL 

TODOS OS CASOS TG<150 150<TG<250 250<TG<400 
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ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS 

H. = 310.1 253.4 327.4 253.9 305.7 255.8 286.7 247.8 

D.P. ... 62.6 43,2 55,S 27.9 73,5 48.9 42.9 56,6 

V .Hí . ... 164 136 241 190 164 156 227 136 

V.Mx. - 597 392 519 321 597 367 390 392 

t RED.- 18,4 (S) 22,4 (S) 16,3 (S) 13.5 (S) 

2) TRIGLICII!RIDES 

TODOS OS CASOS TG<150 150<TG<250 250<TG<400 

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS 

H. = 180.5 111,5 92,5 79.1 195.5 120,1 314.0 159.0 

D.P. - 88.1 52,2 27,0 29,2 24,6 48,S 38,9 53.7 

V.Hí. li: 38 32 38 32 155 50 255 45 

V.Mx. - 393 276 149 138 248 250 393 276 

t RED.- 38.2 (S) 14.5(S) 38.5 (S) 49,3 (S) 
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3) SDL-COLESTEROL 

TODOS OS CASOS TG<150 150<TG<250 250<TG<400 

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS 

H. • 42.5 46.64 49.2 51.7 39.7 45.0 35.3 39.8 

D.P. • 11.5 12.0 13.8 13.7 7.7 9.4 4.8 8.6 

V.H1'. a 22 26 22 26 23 26 28 27 

V.Mx. - 96 84 96 84 56 66 44 53 

I ELE.= 9.7 (S) 5.1 (S) 13.2 (S) 12.8 (S) 

4.) LDL-COLESTEROL 

TODOS OS CASOS TG<150 150<TG<250 250<TG<400 

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS 

H. = 231.5 183.6 259.6 184,2 226.9 186.7 188.6 176,2 

D.P. = 66.8 41.6 57.6 29.9 73,8 45.9 40.8 52.8 

V.H1'. == 95 63 180 108 95 87 134 63 

V.M.x. = 518 309 445 252 518 309 290 308 

I RED.: 20.7 (S) 29,0 (S) 17.7 (S) 6,6 (S) 

S) Sf 0-20 

TODOS OS CASOS TG<150 150<TG<250 250<TG<400 

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS 

H. - 537.4 456.2 585.7 456.1 546.2 471.0 431.7 425.8 

D.P. == 142.7 92.8 109,4 70.3 158.5 93.0 112.9 124,3 

V .1'1.1'. - 228 220 394 313 263 258 228 220 

V.Mx. - 1106 711 917 605 1106 692 608 711 

I RED.- 15.1 (S) 22.1 (S) 13.8 (S) 1.35 (NS) 



39 

6) Sf 20-400 

TODOS OS CASOS TG<150 150<TG<250 250<TG<400 

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS 

H. I: 251,3 136,9 106,1 81,1 294,5 150,0 436,9 222,4 

D.P. = 152,2 99,9 65,4 69,2 85,1 90,1 106,1 104,7 

V .Hí. - O O O 

V.Mx. = 704 441 104 

t RED.I: 45,5 (S) 23,6 

TG = Trioliceridemla em mo/dI 

H. = Médla 

D.P. = Desvio Padrão 

V.Mí. = Valor mínimo 

V.Mx. = Valor máximo 

O 111 21 

309 517 441 

(S) 49,1 (S) 

t RED.= Porcentaoem de redução com o tratamento 

t ELE.= Porcentaoem de elevação com o tratamento 

S = Estatísticamente sionificante 

NS - Não sionificante estatísticamente 

266 

704 

49,1 

As retas de reoressão confrontando os valores de 

Sf 0-20 com os de LDL-colesterol obtidos pela fórmula de 

Friedewald, para cada situação (antes e depois de 

determinado procedimento terapêutico, quer seja apenas 

dieta ou esta associada a medicamento) encontram-se 

representadas nas fiouras de 1 a 6 do Apêndice. 

Aplicados os testes para comparação dos coeficientes 
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anoulares das retas de reoressão correspondentes a antes e 

depois da terapêutica. observou-se que estes resultaram não 

sionificantes em todas as situações estudadas. a saber: 

- antes e depois de apenas dieta no orupo de 48 pacientes. 

- antes e depois de dieta associada a Lovastatina em 

20 pacientes. 

- antes e depois de dieta associada a Clofibrate (em 

7 pacientes) ou Bezafibrate (em 20 pacientes). 

As retas de reoressão confrontando os valores de 

Sf 20-400 da ultracentrifuoação analítica com os de 

VLDL-colesterol (calculados pela divisão dos triolicérides 

por 5). antes de cada procedimento terapêutico. 

encontram-se representadas nas fiouras de 7 a 12 do 

Apêndice. 

Observou-se que os diferentes procedimentos 

terapêuticos também não produziram modificação sionificante 

nos coeficientes anoulares destas retas de reoressão. 

Foram estudados todos os pacientes conjuntamente. 

antes de iniciar dieta e/ou medicação. 

determinações. A saber: 

com total de 90 

1) orupo viroem de qualquer medida terapêutica. e que vai 

iniciar dieta. 

2) orupo que cumpriu período de dieta e vai iniciar 

Lovastatina. 

3) orupo que cumpriu período de dieta e vai iniciar 

Fibrates. 
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Obeervou-ee no conjunto de todoe oe caeoe. boa 

correlação entre o LDL-coleeterol obtido pela fórmula e ae 

Sf 0-20 da uI tracentr i fUQação (r- O. 8709) (fi Qura 13 do 

Apêndice). 

Quando ee dividiu o total de pacientee 

(90 determinaçõee) de acordo com oe níveie de 

triQliceridemia. em 3 Qrupoe. obeervou-ee: 

TABELA 2 - Correlaçõee (r) entre o LDL-coleeterol 

calculado pela fórmula de Friedewald e ae 

Sf 0-20 da ultracentrifuQação analítica em 

pacientee Que foram tratadoe com dieta e 

droQae divididoe de acordo com oe níveie de 

triQliceridemia antee do tratamento. 

TRIGLICaRIDES n r ANTES r DEPOIS 

TODOS OS CASOS 90 0.8709 0.8217 (NS) 

< 150 mQ/dl 35 0.8429 0.8299 (NS) 
(fiQ.14) 

150<tQ<250 mQ/dl 36 0.9471 0,9234 (NS) 
(fiQ.15) 

250<tQ<400 mQ/dl 19 0,4594 0.8532 (S) 

tQ - triQlicéridee eéricoe. 

n - número de caeoe. 

r - correlação entre o LDL-coleeterol calculado pela 



fórmula de Friedewald e as Sf 0-20 da 

ultracentrifuoação analítica. 

NS = diferença não sionificante entre os dois métodos 

quando comparados antes e depois do tratamento. 

S = diferença sionificante entre os dois métodos quando 

comparados antes e depois do tratamento. 

No orupo com triolicérides acima de 250 mo/dl, em que 

a correlação entre as duas metodolooias não foi boa 

(r= 0,4590), verificou-se que após o tratamento através da 

dieta e/ou droQas, a redução dos níveis da triQliceridemia 

(de um orupo de 19 pacientes, apenas 1 permaneceu com 

triQliceridemia acima de 250 mo/dl após o tratamento - caso 

46 do Qrupo da dieta, que apresentou nível de 276 mo/dl), 

levou a melhora sionificante da correlação (r- 0,8532) 

(fioura 16 do Apêndice). 

Neste Qrupo de 

acima de 250 mQ/dl, 

19 

12 

pacientes com trioliceridemia 

somente efetuaram as medidas 

alimentares como terapêutica e 7 utilizaram também 

Fibrates. Entre os 12 primeiros existem 9 (casos: 

37,39,42,43,44,45,46,47,48), e entre os outros 7 existem 4 

(casos: 21,23,26,27), em que se observou o seQuinte: 

- o colesterol estava acima de 200 mQ/dl antes de qualquer 

procedimento terapêutico, 

triQliceridemia (acima 

acompanhado 

de 250 mo/d 1, 

de elevação da 

mas abaixo de 

400 mo/dl). O cálculo do LDL-colesterol pela fórmula 
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mostrava-se simultãneamente aumentado (acima de 

130 mo/dI). No entanto, ao estudo pela ultracentrifuoação 

analítlca, observou-se apenas aumento das Sf 20-400, pois 

as Sf 0-20 eram perfeitamente normais. o que contrariou o 

encontrado pela fórmula. Nestes casos, a correlação entre o 

LOL-colesterol calculado pela fórmula, e as Sf 0-20 da 

ultracentrifuoação analítica foi má (r= 0,1854). Depois do 

tratamento, com redução da triollceridemia, esta 

correlação apresentou melhora sionificante (r- 0,85072). 

Com a terapêutica dietética instituída, a seounda 

avaliação mostrou nestes casos, variação em sentido oposto 

das Sf 0-20 e do LOL-colesterol calculado. Desse modo, 

houve redução ou elevação das Sf 0-20 acompanhada de 

variação em sentido contrário do LOL-colesterol calculado. 

Entretanto, após ter sido cumprido o período de tratamento, 

com redução da trioliceridemia a correlação entre as 

Sf 0-20 e o LOL-colesterol calculado mostrou-se melhor. 

Os pacientes com trioliceridemia acima de 250 mo/dI 

restantes (casos 38.40 e 41 do orupo apenas submetido a 

dieta e casos 22,24 e 25 do orupo submetido também ao 

tratamento com fibrates), apresentavam aumento também do 

LOL-colesterol (acima de 130 mo/dI), mas com elevações 

correspondentes das Sf 0-20 e Sf 20-400 à 

ultracentrifuoação. Desse modo, neste orupo, o cálculo do 

LOL-colesterol pela fórmula, correspondeu ao obtido pela 

ultracentrifuoação. A correlação entre os dois métodos 
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neste Qrupo foi de r= 0,78333 antes do tratamento, e de 

r= 0,83908 após o tratamento 

não siQnificante. 

variação estatísticamente 

Portanto, no orupo de pacientes com trioliceridemia 

acima de 250 mQ/dl, a correlação entre o LDL-colesterol 

calculado e as Sf 0-20 da ultracentrifuQação analítica 

mostrou ser má apenas no Qrupo com associação de 

hipercolesterolemia e hipertriQliceridemia, em Que a 

elevação da triQliceridemia acompanhou-se de aumento das 

Sf 20-400 (ricas em triQlicérides), enquanto a elevação do 

colesterol sérico (e do LDL-colesterol calculado), não foi 

paralela a aumento das Sf 0-20. 

Quando foi feita a análise individual dos casos, 

procurando-se observar se havia ou não correspondência 

entre o LDL-colesterol calculado e as Sf 0-20 da 

ultracentrifuQação analítica, observou-se o seQuinte: 

- para níveis de triQliceridemia até 150 mQ/dl, num total 

de 35 casos, 30 (85,711> apresentavam correspondência 

entre os 2 métodos, ou seja, Quando o LDL-colesterol era 

normal ou elevado, havia também normalidade ou aumento das 

Sf 0-20 respectivamente. 

observou-se elevação do 

Sf 0-20 eram normais. 

Entretanto, em 5 casos (14,291), 

LDL-colesterol, enquanto as 

- para níveis de triQliceridemia entre 150 e 250 mQ/dl, num 

total de 36 casos, 31 (86,111) apresentavam concordância 

entre os dois métodos, enquanto nos 5 casos restantes 
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(13,891), não havia tal concord&ncia. 

- para níveis de trioliceridemia acima de 250 mo/dl (mas 

sempre abaixo de 400 mo/dl), num total de 19 casos, somente 

6 (31,581) apresentavam concordAncia entre os dois métodos, 

enquanto os outros 13 (68,421) mostravam que os métodos 

discordavam entre si. 
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v. DISCUSSAO 

No trabalho orioinal de Friedewald et aI (51) , 

realizado com comparação do LDL-colesterol obtido de duas 

maneiras diferentes, a saber: 

- dosaoem do colesterol da fração LDL separada pela 

ultracentrifuoação preparativa. 

- calculado pela fórmula. 

houve mUlto boa correlação, o que levou os autores à 

conclusão de Que um método simplificado 

LDL-colesterol poderia substituir o 

sofisticado da ultracentrifuoação. 

para obtençào do 

método caro e 

Embora esta conclusão seja criticável do ponto de 

vista estatístico, uma vez Que uma boa correlação entre 

dois procedimentos diferentes não sionifica Que um pode 

substituir o outro, esta f6rmula tem sido empreoada em 

inúmeros trabalhos. 

Para que se possa falar em equivalência ou 

substituição de dois métodos. não basta a obtenção de um 

coeficiente de correlação pr6ximo de 1, pois isto pode 

acontecer com retas mais pr6ximas do eixo X como com retas 

mais próximas do eixo Y. t necessária isto sim. a 

comparação das retas obtidas, com a bissetriz (comparar a e 

b de cada reta). Este procedimento permite a verificação se 

cada reta difere ou não da bissetriz, e s6mente caso esta 

diferença não seja sionificante, pode-se falar em 
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equivalênci~ ou substituição. 

Exemplo: Y 

x 

Equivalência 

Inicialmente a idéia 

'i '" 

era a de 

'" 

'" '" / 

'" 

'" " 
'" '" 

x 

Boa correlação 

sem equivalência 

empreoar-se o 

LDL-colesterol calculado pela fórmula, apenas em trabalhos 

epidemiolóoicos, pela facilidade de sua obtenção em orandes 

amostras populacionais. Com o tempo foi sendo empreoado 

também a nível individual, por exemplo no estabelecimento 

de decisões terapêuticas nas hipercolesterolemias e para 

comparações da eficácia destes procedimentos (utilização da 

fórmula para cálculo do LDL-colesterol antes e depois de 

tratamento). Entretanto, não foram encontradas na 

literatura pesquisada, referências que corroborem esta 

utilização, o que justificou nosso trabalho. 

A fórmula de Friedewald baseia-se na premissa de que 

a relação da massa de triolicérides e colesterol na VLDL é 

de 5:1 (triolicérides divididos por 5 correspondem ao 

VLDL-colesterol). Existem dois requerimentos básicos para 

isso: 

1) As quantidades relativas de triolicérides na LDL e VLDL 
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devem ser constantes. Entretanto. Quando a concentração 

de triolicérides aumenta. maior proporção está presente na 

VLDL e relativamente menos na LDL (42). Esta limitação é 

reconhecida e o uso da fórmula restrito a 

triolicérides inferiores a 400 mo/dI (51). 

indivíduos com 

2) A fórmula depende da constância da composição lipídica 

da VLDL. pois a relação triolicérides/colesterol é 

presumida como sendo similar em todos os individuos. 

Esta última limitação é reconhecida no caso do tipo 111. 

no Qual a VLDL é enriquecida com colesterol (Beta-VLDL) e 

portanto a fórmula não é recomendada (49). 

A validade da aplicação desta fórmula, tal Qual 

proposta por Friedewald et aI, tem sido confirmada em 

vários estudos. em indivíduos normais e dislipidêmicos 

(2.48.51.52.71.76.88,126. 127.128). entretanto, a relação 

triolicérides/colesterol das VLDL. parece variar bastante 

(45) e outras lipoproteínas e remanescentes de 

lipoproteínas também contribuem para o "pool" de 

triolicérides (e não sómente a VLDL. como admitido pela 

fórmula) (109). 

Está também cada vez mais evidente em 

dislipoproteinemias secundárias, Que mesmo Quando os 

tri9licérides séricos não excedam 175 m9/dl. a composição 

lipídica da VLDL e LDL pode ser diferente do normal (64). 

g importante portanto demonstrar Que a fórmula provê 

uma estimativa válida do LDL-colesterol sempre Que aplicada 
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em condições em que a composição das lipoproteínas possa 

ser mudada, 

encontradas 

válidas após 

por exemplo, pela terapêutica. Não foram 

referências se estas premissas continuam 

tratamento, quer seja dietético ou 

medicamentoso. Nestas situações, pode ocorrer modificação 

da proporção de triolicérides e de colesterol na VLOL, o 

que levaria a invalidação da fórmula. 

Verifica-se na revisão bibliooráfica, que em 

diferentes estudos, foram encontrados coeficientes que 

representam a fração de colesterol da VLOL bastante 

(29,37,66,105,106,123,127). A variáveis (entre 0,12 e 0,24) 

aceitação de um coeflciente unlversal para converter a 

concentração de triolicérides plasmáticos em 

VLDL-colesterol, para ser usada em todas as idades. ambos 

os sexos, orupos étnicos, todos os laboratórios, tem 

orandes vantaoens em termos de conveniência e simplicidade 

quando comparada com o uso de múltiplos coeficientes, mas 

inevitávelmente pode resultar na diminuição da exatidão 

(37) • 

Neste trabalho são feitas comparações entre o 

colesterol da LOL encontrado pela utilização da fórmula, 

com as classes Sf 0-20 de lipoproteínas analisadas pela 

ultracentrifuoação analítica. método consaorado como dos 

mais fiéis para estudo e seouimento terapêutico de 

pacientes dislipidêmicos (112). 

Inicialmente devem ser consideradas as correlações 
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encontrôdôs entre o LDL-colesterol calculado pela f6rmula 

de Friedewald e as Sf 0-20 obtidas pela ultracentrifuoação 

analítica, Que no presente estudo sempre foram acima 

de 0,70, sendo então traçadas as retas de reQressão. 

Em trabalho da literatura realizado por Lindoreen et 

aI (88) , em população de indivíduos normais (não 

dislipidêmicos), foi encontrada a correlação entre o 

LDL-colesterol calculado pela f6rmula e o obtido 

dividindo-se o valor das Sf 0-20 em mo/dI por 0,33, uma vez 

Que o colesterol constitui 1/3 do material lipídico 

encontrado nesta classe de lipoproteínas. 

No presente trabalho não foi adotada esta 

transformação de Sf 0-20 em LDL-colesterol, por não serem 

disponíveis eVldências de Que em indivíduos dislipidêmicos 

antes e/ou ap6s medidas terapêuticas, o colesterol 

permaneceria sendo responsável por 1/3 do material lipídico 

das Sf 0-20. 

Desse modo, foi feita a correlação direta entre os 

valores obtidos pelo cálculo do LDL-colesterol e as Sf 0-20 

expressas em mo/dI. 

Verificou-se no material analisado, Que a correlação 

entre o LDL-colesterol calculado pela f6rmula de Friedewald 

e as Sf 0-20 obtidas pela ultracentrifuoação analítica é 

boa antes e depois de procedimentos terapêuticos como dieta 

isoladamente e dieta associada a lovastatina ou fibrates 

(r sempre maior Que 0,70). 
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Outro aspecto é Que em seu trabalho orioinal, 

Friedewald et al limitaram o uso da f6rmula até uma 

trioliceridemia de 400 mo/dl, pois àcima destes valores a 

correlação entre o LDL-colesterol real e o calculado 

diminui sua força [porque a VLDL fica mais rica em 

triolicérides e a relação 1/5 é perdida (42)]. 

Existem autores Que suoerem a utilização da fórmula 

para valores de triolicérides até de 800 mo/dl (70), pois 

obtiveram boas correlações até esses níveis, embora não 

justifiquem este achado. 

Neste materlal, nos indivíduos Que apresentavam 

nívels de 

400 mo/dl, 

com as Sf 

terapêutica 

trlolicérides acima de 250 e menores Que 

a correlação entre o LDL-colesterol calculado 

0-20 foi bem menor (r= 0,51970). Após a 

dietética adequada, com redução da 

trioliceridemia, permanecendo apenas 1 paciente com níveis 

acima de 250 mo/dl - ioual a 276 mo/dl - (paciente número 

46 do orupo s6 da dieta), houve boa melhora da correlação 

entre as duas variáveis (r= 0,84476), mas esta diferença 

não foi sionificante. 

Este achado, embora estatísticamente não 

sionificante, provávelmente por pequena amostra 

(n= 12 pacientes), suoere Que realmente para indivíduos com 

hipertrioliceridemia <)250 mo/dl) a fórmula de Friedewald 

deve ser encarada com certas restrições. 

Quando se associam a estes 12 casos com 
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trioliceridemia acima de 250 mo/dI, que foram submetidos 

apenas ao tratamento dietético, mais 7 casos que foram 

tratados também com fibrates, verificou-se que a correlação 

entre o LOL-colesterol calculado e as Sf 0-20 da 

ultracentrifuoação nos 19 pacientes. não foi boa 

(r- 0.4590). Ap6s o tratamento instituído. com redução da 

trioliceridemia. permanecendo apenas 1 paciente com níveis 

acima de 250 mo/dI - ioual a 276 mo/dI (paciente número 

46 do orupo s6 da dieta) houve melhora sionificante da 

correlação entre os dois métodos (r= 0.8532). 

Quando foram analisados os casos com trioliceridemia 

acima de 250 mo/dI (mas abaixo de 400 mo/dI). que não 

apresentavam boa correlação entre os dois métodos. 

verificou-se que - o colesterol estava acima de 200 mo/dI 

antes de qualquer procedimento terapêutico. acompanhado de 

elevação da trioliceridemia (acima de 250 mo/dI). O 

cálculo do LOL-colesterol pela fórmula mostrava-se 

simultAneamente aumentado (acima de 130 mo/dI). No 

entanto. ao estudo pela ultracentrifuoação analítica, 

observou-se apenas aumento das Sf 20-400 (mais ricas em 

triolicérides. mas que também possuem colesterol e que 

quando estão elevadas podem produzir incremento além da 

trioliceridemia. também da colesterolemia). Entretanto. as 

Sf 0-20 eram perfeitamente normais. o que contrariou o 

encontrado pela f6rmula. Nestes casos. a má correlação 

entre o LOL-colesterol calculado pela f6rmula. e as Sf 0-20 
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da ultracentrifuQação 

siQnificante após o 

triQliceridemia. 

analítica 

tratamento, 

apresentou melhora 

com redução da 

Esta provávelmente é a explicação do porque em 

indivíduos com triQlicérides elevados (acima de 250 mQ/dl), 

a fórmula para cálculo do LOL-colesterol não parece ser tão 

bem aplicável quanto em casos com triQlicérides mais baixos 

(abaixo de 250 mQ/dl). 

Embora nesses casos citados acima, o aumento da 

triQliceridemia que será subtraída do colesterol total 

(após sua divisão por 5), faça com que haja tendência a 

obtenção de um LOL-colesterol mais baixo. esta tendência é 

em parte compensada por um HOL-colesterol baixo que em 

Qeral acompanha as hipertriQliceridemias (neste trabalho a 

correlação entre a triQliceridemia e o HOL-colesterol foi 

inversa e de 0,51606). 

Outro problema que deve ser considerado é o da Qrande 

variação nos resultados dos níveis de triQlicérides que em 

Qeral é encontrada nos pacientes. influindo nos resultados 

obtidos para o LOL-colesterol calculado pela fórmula de 

Friedewald (9.11). Isto pode limitar qualquer método 

indireto que utiliza o valor dos triQlicérides plasmáticos 

como meio para se obter o VLOL-colesterol e finalmente o 

LOL-colesterol. 

Este achado de má correlação entre os dois métodos. 

em determinado Qrupo de pacientes que apresentam associação 
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de hipercolesterolemia e hipertrioliceridemia. em Que a 

elevação da trioliceridemia acompanhou-se de aumento das 

Sf 20-400 (ricas em triolicérides). enquanto a elevação do 

colesterol aérico (e do LDL-colesterol calculado), não foi 

paralela a aumento das Sf 0-20. pode ser decorrente de uma 

Sf 20-400 mais rica em colesterol. ou da presença das IDL 

(Beta-VLDL). em que a relação colesterol/triolicérides é 

modificada. perdendo-se a relação 1:5 da VLDL normal (49). 

Quando se verifica a porcentaoem de casos em Que o 

LDL-colesterol calculado pela fórmula de Friedewald. não 

apresenta correspondência com as Sf 0-20. método muito mais 

confíável. nota-se Que mesmo para valores de triolicérides 

abaixo de 250 mo/dI. há uma chance razoável (em torno de 

141) de afirmar-se determinado valor de LDL-colesterol 

calculado. Que não é compatível com as Sf 0-20 da 

ultracentrifuoação analítica. Quando os valores da 

trioliceridemia são acima de 250 mo/dI. esta chance aumenta 

bastante (para 68'). tornando a utilização da f6rmula 

nestes casos. no entender do autor. inaceitável. 
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VI. CONCLUSõES 

1) No material estudado, o LDL-colesterol calculado pela 

fórmula de Friedewald mostrou boa correlação com as 

lipoproteínas das classes Sf 0-20 estudadas pela 

ultracentrifuoação analítica, 

trioliceridemia até 250 mo/dI. 

nos 

2) Esta boa correlação permanece 

pacientes com 

após procedimento 

terapêutico dietético isolado, ou associado ao uso de 

Lovastatina ou Fibrates (Clofibrate e Bezafibrate). 

3) Nos pacientes com trioliceridemia acima de 250 mo/dl, a 

correlação entre os dois métodos não é boa. 

4) O tratamento das hiperlipidemias (com níveis de 

trioliceridemia acima de 250 mo/dI). levando a redução 

desses valores, leva a melhora sionificante da 

correlação entre o LDL-colesterol calculado e as 

Sf 0-20 da ultracentrifuoação. 
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AP2NDICE 



A-I 

TABELA 1 - ANTES DA DIETA 

PAC SEXO COLEST TRIGL BDL-C LDL-C VLDL-C SfO-20 Sf20-4.00 IHC 

1 H 320 61 36 271 12 639 43 26,15 
2 H 302 70 45 24.3 14 469 115 23,05 
3 F 281 72 63 204 14 505 74 22,97 
4 M 318 79 48 254 16 642 130 29,42 
5 F 287 79 76 196 16 394 31 25.85 
6 F 400 90 53 329 18 787 71 23,93 
7 H 310 91 44 248 18 568 34 24,30 
8 F 255 92 52 185 18 430 79 28,29 
9 H 359 93 22 318 19 738 173 27.59 

10 F 305 96 74 212 19 542 25 20,34 
11 F 347 99 59 268 20 548 41 26.44 
12 F 315 102 46 249 20 544 84 23.73 
13 H 274 104 52 201 21 485 112 26.80 
14 F 291 124 44 222 25 636 119 22.43 
15 H 241 126 36 180 25 436 112 21.28 
16 F 294 144 41 224 29 575 148 25,60 
17 H 360 149 33 297 30 615 182 33,57 
18 F 278 160 38 208 32 492 222 25.18 
19 F 339 170 40 265 34 569 176 23.13 
20 M 299 181 32 231 36 535 284 25,89 
21 M 301 182 42 223 36 561 228 24.89 
22 H 285 182 46 203 36 458 201 25.32 
23 H 209 183 43 129 37 299 217 22,30 
24 F 339 184 53 249 37 586 288 31,23 
25 M 303 191 33 232 38 536 234 21.85 
26 H 264 192 38 187 38 497 307 25.39 
27 F 271 199 45 186 40 389 274 24,53 
28 H 301 204. 53 207 41 497 302 28,02 
29 H 190 205 31 118 41 360 357 24,84 
30 H 306 211 40 224 42 537 370 24.46 
31 F 257 211 42 173 42 399 230 27,78 
32 F 254 214 36 175 43 482 255 20,57 
33 H 184 217 40 101 43 263 446 25.77 
34 F 295 219 44 207 44 436 309 26.36 
35 H 313 222 56 213 4.4 381 517 29,95 
36 M 278 248 31 197 50 522 323 29,30 
37 M 229 255 44 134 51 4.53 307 26,01 
38 H 306 261 4.3 211 52 608 4.34. 24,82 
39 H 227 286 29 141 57 228 502 32.14 
40 M 264 299 29 175 60 4.98 4.29 28,86 
4.1 H 390 309 38 290 62 570 327 32,58 
4.2 H 24.7 315 28 156 63 388 4.81 29.51 
4.3 M 250 318 34 152 64 285 460 26,99 
4.4 H 285 327 31 189 65 388 4.92 25,72 
45 H 286 327 41 180 65 435 339 26,91 
46 H 290 330 29 195 66 300 532 29,47 
4.7 H 310 34.5 33 208 69 347 535 23,70 
48 H 268 360 39 157 72 461 4.36 26,93 



A-2 

TABELA 2 - ANTES DA LOVASTATlNA 

PAC SEXO COLEST TRlGL BDL-C LDL-C VLDL-C StO-20 St20-400 lHC 

1 F 299 38 96 195 8 4.54. 4. 24.,07 
2 M 352 4.7 4.0 303 9 509 70 21,86 
3 F 4.28 4.8 52 366 10 698 O 22,81 
4. M 347 65 4.7 287 13 531 142 25,66 
5 F 377 67 48 316 13 64.8 76 23,96 
6 F 315 70 51 250 14. 531 35 29,4.7 
7 F 370 78 61 293 16 592 98 22,4.9 
8 M 320 79 4.5 259 16 589 141 24.,06 
9 M 34.5 94. 55 271 19 612 159 24.,80 

10 F 276 104. 43 212 21 533 258 27,18 
11 F 4.39 105 53 365 21 783 111 30,03 
12 F 322 114. 39 260 23 573 194 27,69 
13 M 305 116 29 253 23 692 212 23,80 
14. M 307 124. 4.4. 238 25 616 209 27,62 
15 F 519 125 4.9 4.4.5 25 917 196 24.,05 
16 F 304. 155 32 24.1 31 608 297 24.,4.7 
17 F 375 156 39 305 31 734. 301 24.,19 
18 M 365 167 45 287 33 739 34.7 26.32 
19 M 359 173 26 298 35 687 334. 28,4.0 
20 F 597 178 4.3 518 36 1106 354. 23.33 



A-3 

TABELA 3 - ANTES DOS FlBRATES 

PAe SEXO eOLEST TRlOL BDL-e LDL-e VLDL-e SfO-20 Sf20-400 lHe 

1 M 352 47 40 303 9 509 70 21.86 
2 F 280 74 61 204 15 524 69 27,66 
3 F 370 78 61 293 16 592 98 22,49 
4 F 299 91 46 235 18 559 29 24,29 
5 F 276 104 43 212 21 533 258 27,18 
6 M 299 129 39 234 26 586 138 25,45 
7 M 338 163 40 265 33 624 146 27,83 
8 1'1 288 164 46 209 33 517 111 24,05 
9 M 282 173 43 204 35 593 167 28,46 

10 F 597 178 43 518 36 1106 354 23,33 
11 F 296 191 43 215 38 607 312 30,08 
12 F 263 195 40 184 39 495 249 20,03 
13 M 316 203 36 239 41 608 450 27,21 
14 M 306 211 40 224 42 537 370 24,46 
15 F 401 212 47 312 42 774 330 29,42 
16 M 360 215 26 291 43 708 388 26,81 
17 F 369 219 46 279 44 549 274 25,93 
18 M 362 227 28 289 45 666 350 26,18 
19 M 164 229 23 95 46 277 321 26,46 
20 F 302 242 45 209 48 574 333 22,46 
21 M 270 274 37 178 55 477 381 29,21 
22 M 271 280 34 181 56 498 470 27,74 
23 F 279 281 35 188 56 478 370 22,85 
24 F 374 282 37 281 56 603 266 28.42 
25 M 264 349 32 162 70 513 305 27.70 
26 M 311 376 37 199 75 434 532 30,71 
27 M 326 393 40 207 79 238 704 28,28 



A-4 
TABELA 4 - AP6S A DIETA 

-------------------------------------------------------
PAC SEXO COLEST TRIGL BDL-C LDL-C VLDL-C SfO-20 Sf20-400 lHe 

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

1 M 291 43 43 240 9 605 32 27,29 
2 M 232 48 48 174 10 431 25 21,55 
3 F 190 32 58 125 6 321 o 22,47 
4 M 24.5 71 40 191 14. 502 110 28.87 
5 F 271 71 83 174 14 380 50 23,90 
6 F 271 75 55 201 15 567 109 22,43 
7 M 291 126 54 212 25 496 82 22.35 
8 F 24.3 73 4.2 186 15 399 19 29.06 
9 M 255 138 26 201 28 505 309 27.10 

10 F 24.8 102 74 154 20 463 31 20.29 
11 F 261 103 52 188 21 524 44 24,21 
12 F 266 69 53 199 14 531 67 23,13 
13 M 222 105 50 150 21 381 68 26,70 
14 F 268 125 39 204 25 519 77 22,19 
15 M 195 86 36 14.2 17 4.00 160 21.45 
16 F 275 135 32 216 27 512 186 20.95 
17 M 273 96 39 215 19 524 57 29,82 
18 F 261 139 42 191 28 4.67 175 25,18 
19 F 296 138 39 229 28 548 153 22,12 
20 M 288 164. 4.6 209 33 517 111 24,05 
21 M 281 250 4.5 186 50 485 339 24.,95 
22 M 24.4. 60 51 181 12 473 112 24..35 
23 M 159 72 40 105 14 258 60 22,33 
24 F 316 178 52 228 36 491 100 29,94 
25 M 246 120 39 183 24 412 129 21,74 
26 M 227 79 4.9 162 16 427 85 24.,56 
27 F 249 69 59 176 14. 482 67 23,63 
28 M 260 202 51 169 4.0 4.37 170 27,37 
29 M 195 170 33 128 34 385 196 24.,25 
30 M 258 154. 4.4. 183 31 450 158 24.,20 
31 F 269 106 51 197 21 4.80 138 27,26 
32 F 263 195 40 184 39 499 249 20.00 
33 M 260 82 38 205 16 421 181 24,42 
34. F 202 97 42 141 19 364. 116 23,67 
35 M 156 156 38 87 31 294. 279 27,35 
36 M 24.8 92 32 198 18 581 215 28,16 
37 M 224 137 29 168 27 353 204. 25,47 
38 M 392 187 4.7 308 37 711 198 24.,99 
39 M 136 199 33 63 4.0 220 339 31,95 
4.0 M 252 192 34 179 38 478 124. 26,26 
4.1 M 207 166 50 124 33 4.87 166 30,59 
4.2 M 225 140 32 165 28 381 197 28,99 
4.3 M 169 4.5 33 127 9 304 104. 24,27 
4.4 M 24.5 190 31 176 38 395 430 26,72 
45 M 274. 165 50 191 33 4.27 208 26,32 
4.6 M 251 276 27 169 55 295 385 28,36 
47 M 205 165 41 131 33 333 197 22,14 
4.8 M 257 215 36 178 4.3 418 359 27,29 



A-5 

TABELA 5 - APCS A LOVASTATINA 

---------------------------------------
PAC SEXO COLEST TRIGL HDL-C LDL-C VLDL-C SfO-20 Sf20-4.00 IHC 

1 F 252 51 81 161 10 313 42 22,37 
2 M 223 44 42 172 9 4.24 98 22,14 
3 F 321 34 62 252 7 588 O 22,76 
4 M 253 69 48 191 14 463 111 25,56 
5 F 236 49 50 176 10 454 67 23,28 
6 F 274 73 53 206 15 4.79 47 28,83 
7 F 256 100 66 170 20 434 178 22,24 
8 M 227 55 52 164. 11 391 86 24,17 
9 M 249 66 62 174. 13 4.25 30 24,45 

10 F 212 85 45 150 17 368 129 27,25 
11 F 297 74 57 225 15 500 35 29,90 
12 F 242 120 42 176 24 459 202 27,32 
13 M 245 122 33 188 24 510 197 23,76 
14 M 235 93 47 169 19 436 154 27,26 
15 F 278 95 53 206 19 489 131 24,14 
16 F 244 128 32 186 26 501 273 24,33 
17 F 263 122 38 201 24 455 252 24,12 
18 M 274 127 54 195 25 498 282 26,51 
19 M 308 234 26 235 47 581 441 26,80 
20 F 349 92 56 275 18 609 129 23,42 



A-6 

TABELA 6 - APóS OS FlBRATES 

-----------------------------------------------------------
PAC SEXO COLEST TRlGL BDL-C LDL-C VLDL-C SfO-20 Sf20-400 lHe 

---------------------------
1 M 284 78 42 226 16 458 57 21,69 
2 F 262 36 72 183 7 319 5 26,98 
3 F 283 63 84 186 13 4.06 7 23,29 
4 F 235 4.2 50 177 8 4.51 10 23,32 
5 F 265 83 54. 194 17 491 55 28,98 
6 M 223 76 46 162 15 415 15 24,94 
7 M 239 52 41 187 10 495 4.4 28,56 
8 M 265 90 4.6 201 18 4.31 76 25,08 
9 M 273 92 51 204. 18 692 65 28,65 

10 l' 367 77 66 286 15 675 21 23,83 
11 F 239 50 61 168 10 407 61 29,08 
12 F 219 144. 4.6 14.4. 29 389 130 20,57 
13 M 216 133 38 151 27 442 172 27,03 
14. M 252 124 52 175 25 478 101 23,79 
15 F 295 98 63 212 20 566 30 28,35 
16 M 366 114 34. 309 23 575 151 26,81 
17 F 182 80 49 117 16 4.16 79 25,29 
18 M 273 57 44. 218 11 54.1 140 25,48 
19 M 177 110 31 124. 22 337 139 26,09 
20 F 240 118 51 165 24. 359 83 22,24 
21 M 257 177 37 185 35 54.8 295 30,66 
22 M 247 130 46 175 26 4.74. 156 28,21 
23 F 199 73 51 133 15 260 29 23,37 
24. F 283 84. 4.6 220 17 4.77 114. 28,42 
25 M 309 185 32 24.0 37 591 195 26,67 
26 M 320 119 53 24.3 24. 571 221 31,39 
27 M 257 176 4.8 174. 35 368 304 27,69 



A-7 

MÉDIAS. DeSVIOS PADkAO (D.P.). VALOReS M1NIMOS (V. M1N). VALORES 

MAXIMOS (v. MAX) E SIGNIFICANCIA eSTAl'lSTICA (S.E.) DOS GRUPOS 

ANTES E APóS CADA PROCEDIMENTO TERAP~UTICO. 

TABELA 7 - ANTES E DEPOIS DA DIETA 

1. COLESTEROL TOTAL : 

ANTES DA DIETA 

DEPOIS DA DIeTA -

2. TRIGLICÉRIDES 

MÉDIA 

289 

246 

D.P. 

44.4 

44,1 

MÉDIA D.P. 

ANTES DA DIETA 191 86,2 

DEPOIS DA DIETA - 127 56.7 

3. HDL - COLESTEROL: 

V. MtN. 

184 

136 

V. M:tN. 

61 

32 

MÉDIA D.P. V. MtN. 

ANTES DA DIETA 42 11.1 22 

DEPOIS DA DIETA - 43 11.1 

4. LDL - COLESTEROL : 

MÉDIA D.P. 

ANTES DA DIETA 209 49.3 

DEPOIS DA DIETA - 177 41.2 

26 

V. MtN. 

101 

63 

V. MAX. 

400 

392 

V. MAX. 

360 

276 

v. MAX. 

76 

83 

V. MAX. 

329 

308 

OBS: S = slQnificante NS = não siQniflcante 

l REDUCAO S.E. 

14.88 l S 

l REDUCAO S.E. 

33.55 l S 

l ELEVAÇAO S.E. 

3.60 t NS 

l REDUCAO S.E. 

15.21 l S 



5. Si 0-20 

M~DIA D.P. 

ANTES DA DIETA 486 118 

DEPOIS DA DIETA - 444 94 

6. Si 20-400 

M~DIA 

ANTES DA DIETA 258 

DEPOIS DA DIETA - 153 

D.P. 

154 

102 

7. 1NDICE DE MASSA CORPóREA: 

M~DIA 

ANTES DA DIETA - 26,09 

DEPOIS DA DIETA - 25,14 

D.P. 

3,05 

2,91 

v. M1N. 

228 

220 

V. MtN. 

25 

O 

V. M1N. 

24,34 

20,00 

V. MAX. 

787 

711 

V. MAX. 

535 

430 

V. MAX. 

33,57 

31,95 

A-8 

l REDUCAO S.E. 

8.5 l S 

I REDUCAO S.E. 

40,5 l S 

I REDUCAO S.E. 

3,63 I s 



A-9 

TABELA 8 - ANTES E DEPOIS DA LOVASTATINA 

1. COLESTEROL TOTAL: 

M~DIA D.P. V. MtN. V. MAX. I REDUCAO S.E. 

ANTES 366 78.6 276 597 

DEPOIS 262 34.8 212 349 28.45 I S 

2. TRIGLIC~RIDES 

ANTES 

DEPOIS 

M~DIA D.P. V. M1N. 

105 44,0 38 

92 44.6 34 

3. HDL - COLESTEROL : 

M~DIA D.P. 

ANTES 47 14.4 

DEPOIS 50 

4. LDL - COLESTEROL : 

ANTES 

DEPOIS 

5. Sf 0-20 

ANTES 

DEPOIS 

MtDIA 

298 

194 

MEDIA 

658 

469 

12.8 

D.P. 

77.0 

32.2 

D.P. 

151 

72,1 

V. M1N. 

26 

26 

V. MtN. 

195 

150 

V. MtN. 

454 

313 

V. MAX. 

178 

234 

V. MÁX. 

96 

81 

V. MAX. 

518 

275 

V. MAX. 

1106 

609 

I REDUCAO S.E. 

12.83 I S 

I ELEVACAO S.E. 

6.61 I S 

I REDUCAO S.E. 

35.05 I S 

I REDUCAO S.E. 

28.70 I S 



6. Sf 20-400 

ANTES 

DEPOIS 

MeDIA 

177 

114 

D.P. 

112 

108 

7. lNDICE DE MASSA CORPóREA: 

MeDIA D.P. 

ANTES - 25,31 2,35 

DEPOIS - 25,03 2,26 

v. MtN. 

o 

o 

v. MtN. 

21,86 

22,14 

v. MAX. 

354 

441 

V. MAX. 

30,03 

29,90 

I REDUÇÃO 

35,44 t 

t REDUÇÃO 

1,12 t 

A-lO 

S.E. 

S 

S.E. 

NS 



A-ll 

TABELA 9 - ANTES E DEPOIS DOS FIBRATES 

1. COLESTEROL TOTAL: 

M~DIA D.P. V. MtN. V. MAX. I REDUÇAO S.E. 

ANTES 319 73,7 164 597 

DEPOIS 260 46.3 177 367 18,43 I S 

2. TRIGLIC~RIDES 

ANTES 

DEPOIS 

MÉDIA 

207 

98 

D.P. 

88,3 

40,8 

3. HDL - COLESTEROL: 

ANTES 

DEPOIS 

M~DIA D.P. 

40 8.5 

49 12.0 

4. LDL - COLESTEROL : 

ANTES 

DEPOIS 

5. Sf 0-20 

ANTES 

DEPOIS 

M~DIA 

237 

191 

M~DIA 

562 

468 

D.P. 

75.2 

44,7 

D.P. 

154 

104 

V. MtN. 

47 

36 

V. MtN. 

23 

31 

V. MtN. 

95 

117 

V. MtN. 

238 

260 

V. MAX. 

393 

185 

V. MAX. 

61 

84 

V. MAX. 

518 

309 

V. MAX. 

1106 

692 

I REDUCAO 

52.31 I 

I ELEVAÇAO 

22.61 I 

I REDUÇAO 

19,51 I 

I REDUÇAO 

16,78 I 

S.E. 

S 

S.E. 

S 

S.E. 

S 

S.E. 

S 



6. Sf 20-400 

ANTES 

DEPOIS 

MtDIA D.P. V. M1N. 

290 155 29 

102 82,9 5 

7. tNDICE DE MASSA CORP6REA : 

MtDIA D.P. 

ANTES - 26,17 2,75 

DEPOIS - 26,16 2,77 

V. M1N. 

20,03 

20,57 

V. MAX. 

704 

304 

V. MAX. 

30,71 

31,39 

A-12 

I REDUÇAO S.E. 

64,88 t S 

t REDUÇAO S.E. 

0,04 t NS 
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FIGURA 1 - ANTES DA DIETA 

GRUPO DE PACIENTES ANTES DE INICIAR A DIETA - 48 CASOS 

r = 0,8296 

OBS A escala de X corresponde a 0,4 de Y, para todas as 

fiouras apresentadas. 
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FIGURA 2 - DEPOIS DA DIETA 

GRUPO DE PACIENTES APóS A DIETA - 48 CASOS 

r = 0,8579 
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FIGURA 3 - ANTES DA LOVASTATINA 

GRUPO DE PACIENTES ANTES DE INICIAR A LOVASTATINA - 20 CASOS 

r = 0,8912 
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FIGURA 4 - DEPOIS DA LOVASTATINA 

GRUPO DE PACIENTES APóS 3 MESES DE USO DA LOVASTATINA - 20 CASOS 

r = 0.8966 
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FIGURA 5 - ANTES DOS FIBRATES 

GRUPO DE PACIENTES ANTES DE INICIAR OS FIBRATES - 27 CASOS 

r = 0,8582 



SfO-20 
1150 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

O 
O 

A-18 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
LDL-C 

550 

FIGURA 6 - DEPOIS DOS FIBRATES 

GRUPO DE PACIENTES AP6S 3 MESES DE USO DOS FIBRATES - 27 CASOS 

r = 0,7313 
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FIGURA 7 - ANTES DA DIETA 

GRUPO DE PACIENTES ANTES DE INICIAR A DIETA - 48 CASOS 

r - 0,9096 
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FIGURA 8 - DEPOIS DA DIETA 

GRUPO DE PACIENTES AP6S A DIETA - 48 CASOS 

r • 0.7698 
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FIGURA 9 - ANTES DA LOVASTATINA 

GRUPO DE PACIENTES ANTES DE INICIAR A LOVASTATINA - 20 CASOS 

r - 0,9472 
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FIGURA 10 - DEPOIS DA LOVASTATINA 

GRUPO DE PACIENTES APóS 3 MESES DE USO DA LOVASTATINA - 20 CASOS 

r = 0,9399 
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FIGURA 11 - ANTES DOS FIBRATES 

GRUPO DE PACIENTES ANTES DE INICIAR OS FIBRATES - 27 CASOS 

r - 0,8371 
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FIGURA 12 - DEPOIS DOS FIBRATES 

GRUPO DE PACIENTES AP6S 3 MESES DE USO DOS FIBRATES - 27 CASOS 

r = 0,8246 
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FIGURA 13 - TODOS OS CASOS ANTES DO TRATAMENTO 

TODOS OS PACIENTES ANTES DE INICIAR O TRATAMENTO COM 

DIETA E DROGAS - 90 CASOS 

r "" 0,8709 
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FIGURA 14 - CASOS COM TG < 150 MG/DL (ANTES DO TRATAMENTO) 

LDL-C 
550 

GRUPO DE PACIENTES COM TRIGLICtRIDES ABAIXO DE 150 MG/DL ANTES 

DE INICIAR O TRATAMENTO COM DIETA E DROGAS - 35 CASOS 

r = 0,8429 
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FIGURA 15 - TG ENTRE 150 E 250 MG/DL (ANTES DO TRATAMENTO) 

GRUPO DE PACIENTES COM TRIGLICtRIDES ENTRE 150 E 250 MG/DL 

ANTES DE INICIAR O TRATAMENTO COM DIETA E DROGAS - 36 CASOS 

r - 0,94.71 
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FIGURA 16 - TG ENTRE 250 E 400 MG/DL (APOS TRATAMENTO) 

GRUPO DE PACIENTES COM TRIGLIC2RIDES ENTRE 250 E 400 MG/DL 

DEPOIS DO TRATAMENTO COM DIETA E/OU DROGAS - 19 CASOS 

r = 0,8532 




