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Perfil lipídico e fatores de riscos associados 
em mulheres negras hipertensas em uma 
comunidade de São Luís - MA
O objetivo deste estudo foi analisar o perfil lipídico e fatores de riscos associados em mulheres negras com hipertensão arterial 
em uma comunidade de São Luís-MA. Estudo transversal, descritivo, desenvolvido com 55 mulheres negras acompanhadas pela 
Estratégia Saúde da Família. Os dados foram coletados no período de dezembro de 2009 a maio de 2010. A pressão arterial estava 
elevada em 76,36% das pesquisadas, o colesterol total elevado em 18,18%, o LDL-C em 20%, o HDL-C estava baixo em 40%, o 
triglicerídeo em 27,27% e a glicemia aumentada em 34,55%. Quanto ao estilo de vida, o tabagismo, alcoolismo, sedentarismo e es-
tresse mostraram os seguintes percentuais: 3,64%; 9,09%; 74,55% e 70,91% respectivamente. A paciente com hipertensão arterial 
é considerada de risco para eventos cardiovasculares, e este risco eleva-se consideravelmente quando somado a outros fatores 
como: dislipidemia, alterações de glicemia, sedentarismo, estresse, e outros.
Descritores: Dislipidemia; Fatores de risco; Hipertensão; Estilo de vida.

The objective of this study is to analyze the lipid profile and risk factors associated with hypertension in black women in a communi-
ty of São Luis-MA, Brazil. Transversal, descriptive study, developed with 55 black women with arterial hypertension accompanied by 
the Family Health Strategy. Data were collected from December 2009 to May 2010. The blood pressure was elevated in 76.36% of 
patients, high total cholesterol in 18.18%, LDL-C by 20%, the HDL-C was low in 40%, 27.27% in the triglyceride and blood glucose 
increased by 34.55%. With regard to lifestyle, smoking, alcoholism, sedentary lifestyle and stress showed the following percenta-
ge: 3.64%, 9.09%, 74.55% and 70.91% respectively. The patient with arterial hypertension is considered at risk for cardiovascular 
events, and this risk rises considerably when added to other factors such as dyslipidemia, abnormal blood glucose, physical inacti-
vity, stress, and others.
Descriptors: Dyslipidemias; Risk factors; Hypertension; Life style.

El objetivo de este estudio fue analizar el perfil lípidico y los factores  de riesgo asociados en mujeres negras con hipertensión arte-
rial en una comunidad de São Luís-MA, Brasil. Estudio transversal, descriptivo, desarrollado con 55 mujeres negras acompañadas 
por la Estrategia de Salud Familiar. Los datos fueron recogidos entre diciembre de 2009 mayo de 2010. La presión arterial se elevó 
en 76,36% de las pacientes, altos niveles de colesterol total en 18,18%, el C-LDL en un 20%, el HDL-C fue bajo en el 40%, 27,27% 
en la glucosa sanguínea y 34,55% de triglicéridos se incrementó. Con respecto a la forma de vida, el tabaquismo, el alcoholismo, el 
sedentarismo y el estrés mostraron los siguientes porcentajes: 3,64%, 9,09%, 74,55% y 70,91% respectivamente. La paciente con 
hipertensión arterial es considerada de riesgo para eventos cardiovasculares, y este riesgo aumenta considerablemente cuando se 
añade a otros factores como la dislipidemia, la glucosa en sangre anormales, la inactividad física, el estrés, entre otros.
Descriptores: Dislipidemias; Factores de riesgo; Hipertensión; Estilo de vida.
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INTRODUÇÃO

As dislipidemias são modificações no metabolismo dos lipídios 
que desencadeiam alterações nas concentrações das lipopro-

teínas plasmáticas, favorecendo o desenvolvimento de doenças 
crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. As dislipi-
demias podem ser classificadas como primárias ou secundárias¹. 
Os fatores desencadeadores das dislipidemias primárias, ou de 
origem genética, incluem alterações neuroendócrinas e distúr-
bios metabólicos. As dislipidemias secundárias são causadas por 
outras doenças como: hipotireoidismo, diabetes mellitus, síndro-
me nefrótica, insuficiência renal crônica, obesidade, alcoolismo 
ou pelo uso indiscriminado de medicamentos como: diuréticos, 
betabloqueadores, corticosteroides e anabolizantes¹.

As modificações nocivas nos lipídios são mais acentuadas 
após a menopausa, podendo ocorrer elevação nos níveis de 
triglicerídeos (TG≥150 mg/dL), elevações nos níveis de LDL-C 
(>100 mg/dL) e redução dos níveis de HDL-C (<40 mg/dL), 
condições sabidamente aterogênicas². Elevação de 1% nos 
níveis de LDL-C aumenta o risco de DCV em 2%, e diminuição 
de 1% nos níveis de HDL-C eleva este risco entre 2 e 4,7%³. 
Em mulheres brasileiras com idade entre 25 e 45 anos, a pre-
valência de hipercolesterolemia é de aproximadamente 40%³, 
havendo níveis mais elevados com o aumento da idade 4.

As dislipidemias devem ser tratadas através de programas 
de prevenção e educação, a terapêutica desta doença deve-se 
iniciar com mudanças no estilo de vida, com hábitos alimen-
tares saudáveis, manutenção ou aquisição de massa corporal 
adequada, exercícios físicos regulares, redução do tabagis-
mo5. Os níveis séricos de lipídios estão associados ao nível 
de atividade física, ao hábito de fumar, à ingestão de bebidas 
alcoólicas, à composição corporal e à quantidade de gorduras 
e carboidratos ingeridos6.

Caso medidas preventivas efetivas não sejam tomadas, 
prevê-se uma epidemia, com consequências desastrosas para 
a saúde pública7. Assim, torna-se indispensável para o desen-
volvimento e promoção de políticas da saúde para redução da 
mortalidade cardiovascular, a presença de instrumentos de ava-
liação epidemiológica sobre o perfil lipídico8. O perfil lipídico 
constitui na avaliação do colesterol total (CT), triglicérides (TG) 
e HDL-colesterol (HDL-c), e cálculo do LDL-colesterol (LDL-c) 
através da fórmula de Friedwald. A partir dos resultados destes 
parâmetros, pode-se estabelecer a classificação laboratorial das 
dislipidemias: hipercolesterolemia isolada, hipertrigliceridemia 
isolada, hiperlipidemia mista e HDL-colesterol baixo9.

O Consenso Brasileiro sobre as Dislipidemias recomenda na 
prevenção primária, a ausência de dois outros fatores de risco 
associados, manter o LDL abaixo de 160 mg/dL. Quando dois 
ou mais fatores de risco estiverem presentes, o valor se reduz 
para 130 mg/dl10. Deve-se também objetivar taxas de triglicé-
rides inferior a 200 mg/dL e de HDL acima de 35 mg/dL10. Em 
mulheres com diabetes, por apresentarem maior risco de doença 

aterosclerótica, os níveis de LDL devem situar-se abaixo de 100 
mg/dL, semelhante ao da prevenção secundária10. Níveis eleva-
dos de colesterol, juntamente com hipertensão arterial, represen-
tam mais que 50% do risco atribuível para doença coronária10. 
Indivíduos com hipertensão arterial beneficiam-se de forma 
incontestável da diminuição do colesterol, e as intervenções tera-
pêuticas para reduzir conjuntamente a hipertensã o arterial e o 
colesterol são capazes de diminuir a morbidade e a mortalidade 
em diversas condições de risco11.

Diversos estudos randomizados com placebo evidenciaram 
que a diminuição dos níveis de colesterol total (CT) e LDL-C 
está associado a uma menor incidência de eventos cardiovas-
culares12. Nos últimos anos tem-se observado um aumento da 
prevalência de dislipidemia na população geral, caracterizada 
por altos níveis de LDL-C e baixos níveis de HDL-C, o que está 
associado a um maior risco cardiovascular13. Níveis Altos de 
triglicerídeos, por sua vez, teriam papel indireto neste processo, 
por determinar partículas de LDL-C pequenas e densas que 
seriam mais aterogênicas14.

A doença aterosclerótica, compreendendo doença arterial 
coronariana, doença vascular periférica e doença cerebrovascu-
lar, é responsável por três em cada quatro mortes entre pessoas 
com diabetes do tipo 215. 

Os principais fatores de risco cardiovasculares clássicos 
podem ser divididos em dois grupos: modificáveis e fixos. Os 
modificáveis incluem hipertensão arterial sistêmica, dislipide-
mia, diabetes mellitus, obesidade, sedentarismo e o tabagismo. 
Já os fatores de risco fixos ou imutáveis incluem o gênero, a 
idade e a história familiar16.  Assim, o objetivo deste estudo 
foi analisar o perfil lipídico e fatores de riscos associados em 
mulheres negras com hipertensão arterial em uma comunidade 
de São Luís, MA. 

METODOLOGIA
Estudo transversal e descritivo de base populacional com uma 
abordagem quantitativa, desenvolvido no bairro Cidade Olím-
pica de São Luís – MA, com um grupo de 55 mulheres negras 
portadoras de hipertensão arterial acompanhadas pela estratégia 
saúde da família em três Unidades de Saúde da Família (USF). As 
participantes foram selecionadas de forma aleatória. O critério 
de inclusão foi: diagnóstico prévio de hipertensão arterial, estar 
cadastrada em uma das três USF, residirem no bairro e consentir 
em participar da pesquisa. Os dados foram coletados no período 
de dezembro de 2009 a maio de 2010. 

Os exames laboratoriais (glicemia em jejum e lipidograma) 
foram custeados pela pesquisadora. As participantes tiveram 
orientação prévia para jejum de 12 horas. 

Os exames laboratoriais foram coletados através de punção da 
veia anticubital, pelo método de aspiração a vácuo e colocado 
em tubos, obedecendo a critérios utilizados pelo laboratório. 
A PA foi aferida por método auscultatório, utilizando-se esfig-
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momanômetros aneroides, testados e devidamente calibrados, 
manguitos com largura de bolsa de borracha compatível à 
circunferência braquial do indivíduo. Foram realizadas três 
medidas consecutivas, com intervalos de 60 segundos entre as 
aferições. O perímetro da cintura e do quadril foi identificado 
com fita métrica inelástica, com o paciente em posição ereta, 
braços estendidos ao longo do corpo e os pés juntos. O peso e 
a altura foram obtidos por meio de uma balança antropométrica 
calibrada e com capacidade de 150 Kg, foi solicitado ao cliente 
que ficasse sem calçado e com roupas leves. A classificação dos 
valores de referência para o colesterol total, triglicérides, LDL-c 
e HDL-c correspondeu aos critérios das III Diretrizes Brasileiras 
sobre Dislipidemias. Para a definição das prevalências foram uti-
lizados os níveis lipídicos classificados com altos e muito altos: 
CT ≥ 240 mg/dl ou HDL < 40 mg/dl ou LDL ≥160 mg/dl ou TG 
≥ 200 mg/dl1. A determinação do valor de corte da glicemia de 
jejum para classificação dos indivíduos como portadores de dia-
betes e seus estágios pré-clínicos foi glicemia normal menor que 
100mg/dl, tolerância a glicose diminuída de 100mg/dl a menor 
que 126 mg/dl, e diabetes maior ou igual 
a 126mg/dl, de acordo com o Consenso 
Nacional sobre Diabetes15.

As variáveis comportamentais como 
estresse, sedentarismo, alcoolismo e taba-
gismo foram auto referidos. Os participan-
tes que desejavam participar da pesqui-
sa assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido em cumprimento aos 
requisitos exigidos pela resolução 196/96 
do Conselho Nacional de Saúde. O proje-
to foi submetido à aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Maranhão, sob número: 23115/007640/2009-93.

O tamanho amostral foi calculado pelo programa Epi-Info 
6.0 com nível de significância () de 5%, margem de erro tole-
rável de 8%. Os dados foram inseridos e analisados no pelo 
EPI-INFO-2000 e são apresentados em frequência absoluta e 
relativa, e dispostos em tabelas.

RESULTADOS
A tabela 1 mostra a presença ou não de fatores de riscos car-
diovasculares em 55 mulheres negras portadoras de hipertensão 
arterial atendidas nas unidades de Saúde de São Luís. Se obser-
vou que a Pressão Arterial encontrava-se elevada em 76,36% 
(N=42) das pacientes; o Colesterol Total encontrava-se acima 
do valor de referência em 18,18% (N=10); o LDL-C em 20% 
(N=11); o Triglicerídeo aumentado em 27,27% (N=15); o HDL-
C apresentou-se abaixo do valor de referência em 40% (N=22); 
já a Glicemia em jejum foram encontrados valores acima da 
referência em 34,55% (N=19). Quanto ao tabagismo, etilis-
mo, sedentarismo e estresse, os percentuais encontrados foram: 

3,64%(N=2); 9,09(N=5); 74,55% (N=41) e 70,91% (N=39) res-
pectivamente. Quanto à idade como fator de risco, encontrou-
se 83,64% (N=46) com idade acima dos 45 anos. Quanto às 
médias dos resultados laboratoriais por faixa etária, verificou-se 
que a maioria das médias encontrava-se dentro do valor de refe-
rência e são semelhantes entre as faixas etárias, exceto na faixa 
etária de 30-49 anos, onde o HDL-C encontrava-se abaixo do 
valor de referência. As médias do colesterol total, LDL-C e tri-
glicerídeo em todas as faixas etárias estiveram dentro do valor 
estimado, porém, glicemia em jejum esteve alterada acima do 
valor de referência, com exceção entre 40 e 49 anos que tive-
ram valor médio de glicemia em jejum inferior a 100 mg/dl.

DISCUSSÃO
A realização do perfil lipídico é recomendada para todos os pa-
cientes adultos, principalmente em pacientes portadores de do-
enças crônicas como hipertensão arterial e diabetes mellitus. 

A III Diretrizes sobre Dislipidemias cita um estudo em nove 
capitais brasileiras, determinando prevalência de 8,8%. Um 

estudo estimou prevalência de 14,3% 
no Norte e Noroeste Fluminense e 6,9% 
em Campos dos Goytacazes. Assim, ao 
comparar com outras localidades, nota-se 
uma das menores prevalências de hiper-
colesterolemia17. 

Alguns estudos determinaram a influên-
cia familiar no surgimento das dislipidemias, 
pelo fato dos indivíduos estarem expostos a 
fatores ambientais comuns, ou por predispo-
sição genética direta18. O impacto da ativi-
dade física ocorre principalmente na forma 
de redução dos triglicérides e aumento do 

HDL-C. Entretanto, não foram observadas diferenças relevantes 
dos níveis de HDL-c entre sedentários e não sedentários19. Neste 
estudo, 74,55% das mulheres são sedentárias, o que demonstra 
maior predisposição a dislipidemia. Quanto aos outros aspectos 
do estilo de vida como tabagismo e alcoolismo não tiveram gran-
de importância neste grupo, evidenciando baixos percentuais.

O fumo, a hipertensão arterial sistêmica, o HDL-C abaixo de 
40 mg/dl, a idade acima de 65 anos para mulheres, modificam 
as metas lipídicas do LDL-C. Indivíduos com pelo menos um 
fator de risco exceto diabetes melitus, tem como recomendação 
que o LDL-C seja menor que 130mg/dl1. No presente estudo 
todas as mulheres são portadoras de hipertensão arterial, o que 
as coloca em situação de risco, sugerindo a adoção desta reco-
mendação, sem contar a presença de outros fatores de impacto 
como HDL-C baixo, sedentarismo e idade avançada. Neste 
caso, seguindo estas recomendações as pacientes deste estudo 
mostraram valores elevados de LDL-C a partir dos 60 anos de 
idade. Em mulheres brasileiras com idade entre 25 e 45 anos, 
a prevalência de hipercolesterolemia é de aproximadamente 

“OS PrinciPAiS fAtOreS 
de riScO 

cArdiOvAScuLAreS 
cLáSSicOS POdeM Ser 

divididOS eM dOiS gruPOS: 
MOdificáveiS e fixOS”
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40%, havendo níveis mais elevados com o aumento da idade4.   
Já as mulheres após a menopausa podem diminuir o LDL-C em 
até 25% e aumentar o HDL-C em até 20%1.

Quanto ao perfil lipídico a The Adult Treatment Panel III (ATP 
III), descreve que a meta consiste em um baixo nível de LDL-
C, que reduziria o risco de eventos cardiovasculares e valores 
aumentados de HDL-C, que atuaria como fator protetor20. Neste 
estudo pode-se considerar que 60% das pesquisadas possuem 
este fator protetor, em relação ao HDL-C. Entretanto, novos 
estudos sugeriram que nos pacientes com alto risco para DCV, 
a redução nos níveis sanguíneos de LDL-C deveria ser para < 
100 mg/dl, e pacientes com altíssimo risco para a doença, níveis 
séricos inferiores a 70 mg/dl seriam o recomendado21.

O estresse também provoca o aumento de LDL-colesterol 
(LDL) e a diminuição da fração HDL-colesterol (HDL), sugerindo 
um aumento de doenças cardiovasculares21. O risco para DAC 
está aumentado em cerca de duas a quatro vezes em pessoas 
com diabetes22. No presente estudo, se verificou 34,55% das 
pacientes apresentando valores elevados de glicemia, o que as 
predispõe a risco de DAC.

Nas médias de colesterol total, HDL-C, LDL-C e triglicerí-
deos os valores não foram de grande significância, exceto na 
faixa etária de 30-39 anos, que apresentaram níveis séricos de 
HDL-C abaixo do valor estimado e a glicemia em jejum com 
valores elevados em todas as faixas etárias exceto nas usuárias 
entre 40-49 anos. O tabagismo acelera e agrava a aterosclerose 
e aumenta o risco de doenças arteriais coronárias. A nicotina 
estimula a liberação de catecolaminas, estimula as lesões no 
endotélio arterial e promove a aterogênese23.

Estudos observacionais têm demonstrado um efeito protetor 
do consumo de álcool sobre o desenvolvimento de doença 
aterosclerótica e morbimortalidade cardiovascular. Um efeito 
protetor aditivo, segundo alguns grandes estudos de coorte, 
tem sido atribuído ao vinho, presumivelmente devido a efeitos 
antioxidantes e antiagregantes plaquetários24. No presente estu-
do o percentual de consumidores de bebida alcoólica também 
não foi significativo.

Segundo o National Cholesterol Education Program’s Adult 
Treatment Panel III, a Síndrome Metabólica representa a combi-
nação de pelo menos três dos seguintes componentes: circunfe-

 
 

 

Presença de Fatores de Riscos Cardiovasculares

Pressão Arterial Sistólica maior que 139 mmHg e 

diastólica maior que 89 mmHg

Colesterol Total acima de 240 mg/dl

LDL-COLESTEROL acima de 160m/dl

Triglicerídeo acima de 200 mg/dl

HDL-COLESTEROL menor que 40mg/dl

Glicemia em jejum maior ou igual a 100mg/dl

Tabagismo

Etilismo

Sedentarismo

Estresse referido

Idade acima de 45 anos

SIM
(N)
42

10

11

15

22

19

2

5

41

39

46

%
76,36%

18,18%

20%

27,27%

40%

34,55%

3,64%

9,09%

74,55%

70,91%

83,64%

NÃO
(N)
13

45

44

40

33

36

53

50

14

16

09

%
23,64%

81,82%

80%

72,73%

60%

65,45%

96,36%

90,91%

25,45%

29,09%

16,36%

%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total
N
55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Tabela 2 - Faixas etárias por médias dos resultados laboratoriais, em três USF - São Luís-MA, 2010

 
 
 
 
 

Idade

30-39 anos

40-49 anos

50-59 anos

60-69 anos

≥ 70 anos 

Média Colesterol 
Total (valor 

de referência 
menor que 
240mg/dl)
191,5 (mg/dl)

172,3 (mg/dl)

202,5 (mg/dl)

219,4 (mg/dl)

215,7 (mg/dl)

Média HDL-C
(valor de 

referência 
maior que 
40mg/dl)
38 (mg/dl)

41,3 (mg/dl)

41,2 (mg/dl)

43,1 (mg/dl)

43,7 (mg/dl)

Média LDL-C 
(valor de 

referência 
menor que 160 

mg/dl)
114,9 (mg/dl)

98,9 (mg/dl)

129,8 (mg/dl)

139 (mg/dl)

136,3 (mg/dl)

Média 
Triglicerides (valor 

de referência 
menor que 

200mg/dl mg/dl)
192,7 (mg/dl)

161,3 (mg/dl)

142,3 (mg/dl)

195,4 (mg/dl)

120,3 (mg/dl)

Média Glicemia 
em jejum (valor 
de referência 

menor que 
100 mg/dl)
169,5 (mg/dl)

94,1 (mg/dl)

128,9 mg/dl)

110,2 (mg/dl)

114,7 (mg/dl)

Tabela 1 - Fatores de Riscos Cardiovasculares, em Pacientes de três USF, São Luís-MA,  2010
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rência abdominal maior que 88cm para mulheres; triglicerídeo 
maior ou igual a 150mg/dl; HDL colesterol menor que 50mg/
dl para mulheres e pressão arterial sistólica maior ou igual a 
130mmHg e diastólica maior ou igual a 85mmHg25. As pessoas 
que apresentam síndrome metabólica, tem 2 vezes mais probabi-
lidade de morte, 3 vezes mais probabilidade de ataque cardíaco 
e derrame e 5 vezes maior risco de desenvolver diabetes tipo II26.

CONCLUSÃO
Pode-se concluir que neste grupo, a hipertensão arterial estava 
presente em 76,36% das pacientes, mesmo sabendo que estas 
mulheres possuem diagnóstico prévio e estão sendo acompa-
nhadas e tratadas pelas equipes de saúde da família. O LDL-
C, colesterol total e triglicerídeo mostrou baixos percentuais; 
no entanto, o HDL-C foi significativo, apresentando níveis 
séricos abaixo do valor de referência, estando presentes em 
40% das pacientes, assim como foi significativo também, para 
efeito deste estudo, os valores de glicemia em jejum, os quais 

apresentaram elevação em quase todas as faixas etárias, exce-
to, dos 40-49 anos. Nas médias do perfil lipídico se percebeu 
que quanto mais avançada a idade, maior os níveis séricos 
de colesterol total, LDL-C, HDL-C. Fatores comportamentais 
como estilos de vida, também foram mostrados neste estudo, 
sendo que alcoolismo e tabagismo auto referidos não foram 
significativos, ao contrário do sedentarismo e estresse que fo-
ram referidas por mais de 70% das pacientes.

No conjunto de fatores de riscos, a preocupação é maior, 
uma vez que são preditores de síndrome metabólica, o que 
aumenta significativamente o risco de mortalidade. Vale ressal-
tar a necessidade de atuação de uma equipe multidisciplinar 
que atenda as necessidades individuais, enfatizando a mudan-
ça no estilo de vida, como hábitos alimentares mais saudáveis, 
prática de atividade física, combate ao tabagismo, promoção 
da saúde mental, a fim de evitar o estresse, introdução de tera-
pêutica medicamentosa, prevenindo agravos à saúde e promo-
vendo qualidade de vida.                           


