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RESUMO 

Introdução: As alterações nos teores do colesterol total (CT), LDL-c e HDL-c tem etiologia 

multifatorial e estão relacionadas ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Objetivo. Investigar se há agregação familiar do CT, LDL-c e HDL-c estimando a 

heritabilidade e a contribuição de fatores ambientais em famílias assistidas pelo Programa Médico de 

Família em Niterói-RJ. Métodos. Trata-se de um caso-controle familiar envolvendo as famílias 

participantes do estudo CAMELIA. As associações foram estimadas através do modelo de Equações 

de Estimação Generalizadas. As correlações entre pares familiares foram estimadas com o programa 

FCOR e a heritabilidade do CT, LDL-c e HDL-c foi estimada com o programa ASSOC. Resultados: 

Identificou-se agregação familiar do CT, LDL-c e HDL-c para os diferentes pares familiares com 

correlações brutas e ajustadas com significância estatística. A correlação entre casais foi menor do que 

a encontrada entre pais e filhos e entre irmãos. As maiores variações nas correlações entre CT, LDL-c 

e HDL-c envolveram os pares mãe/filho (r = 0.46 to r = 0.40), irmão/irmão (r=0,21 para r=024) e 

mãe/filha (r=0,29 para r=0,36) respectivamente. Em todos os casos, as correlações entre irmã/irmã 

foram as mais elevadas. Notou-se também grande diferença nas correlações quando foi introduzido o 

consumo de bebida alcoólica. Pode-se afirmar que, para os outros pares familiares, as variações nos 

coeficientes de correlação dos resíduos das regressões não variaram. As estimativas de heritabilidade 

variaram entre 0,32 (HDL-c) e 0,50 (CT). Estes resultados apontam para uma pequena participação de 

variáveis ambientais na agregação familiar do CT, LDL-c e HDL-c. Futuros estudos devem ser 

realizados para melhor explorar os riscos ambientais compartilhados pelas famílias, visando 

reconhecer os grupos vulneráveis para orientar ações em saúde e proporcionar intervenção adequada 

aos indivíduos que apresentem alterações nos teores de colesterol total, LDL-c e HDL-c. 



ABSTRACT 

Introduction: Changes in levels of total cholesterol (TC), LDL-c and HDL-c has a 

multifactorial etiology and are related to increased risk of developing cardiovascular diseases. 

Objective. To investigate whether there is familial aggregation of TC, LDL-C and HDL-C 

estimated heritability and the contribution of environmental factors in families assisted by the 

Family Health Program in Niterói. Methods. This is a case-control family involving families 

in the study CAMELIA. Associations were estimated by the model of generalized estimation 

equations. Correlations between family pairs were estimated with the program FCOR and 

heritability of TC, LDL-c HDL-c was estimated with the program ASSOC. Results: Among 

the familial aggregation of TC, LDL-C and HDL-c for different pairs familiar with crude and 

adjusted correlations with statistical significance. The correlation between couples was lower 

than that found between parents and offspring and between siblings. The largest variations in 

the correlations between TC, LDL-C and HDL-c involved pairs mother/son (r = 0.46 to r = 

0.40), brother/brother (r = 0.21 to r = 024) and mother/daughter (r = 0.29 to r = 0.36) 

respectively. In all cases, the correlations between sister/sister were the highest. There is great 

difference in correlations was introduced the consumption of alcohol. It can be said for the 

other family pairs, changes in correlation coefficients of regressions the waste did not change. 

Heritability estimates ranged from 0.32 (HDL-c) and 0.50 (TC). These results indicate a small 

participation of environmental factors in familial aggregation of TC, LDL-C and HDL-c. 

Future studies should be carried out to explore the risks shared by families, aiming to 

recognize vulnerable groups to guide health actions and provide appropriate intervention to 

individuals who have been in levels of TC, LDL-C and HDL-c.



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 10 

2 REVISÃO DA LITERATURA................................................................................................... 12 

2.1 METABOLISMO DOS LIPÍDIOS E LIPOPROTEÍNAS ............................................................................. 12 

2.2 VALORES DE REFERÊNCIA.............................................................................................................. 15 

2.2 ALTERAÇÕES LIPÍDICAS E DOENÇAS CARDIOVASCULARES............................................................. 17 

Impacto das DCV no mundo e no Brasil........................................................................................ 17 

2.3 PREVALÊNCIA DAS ALTERAÇÕES LIPÍDICAS NO BRASIL E NO MUNDO ............................................ 18 

2.4 FATORES GENÉTICOS E AMBIENTAIS COMO POSSÍVEIS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES NOS 

TEORES SÉRICOS DE LIPÍDIOS E LIPOPROTEÍNAS ................................................................................................. 24 

2.5 IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA TRANSMISSÃO DE CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS E AMBIENTAIS.... 25 

3 OBJETIVOS ................................................................................................................................ 30 

3.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................................... 30 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................ 30 

4 MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................................ 31 

4.1 DESENHO E LOCAL DO ESTUDO ..................................................................................................... 31 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DO ESTUDO CAMELIA ..................................................... 31 

4.2.1 critérios de inclusão e exclusão do presente estudo ............................................................. 32 

4.3 PROCEDIMENTOS ........................................................................................................................... 32 

4.3.1 Seleção dos índices ............................................................................................................... 32 

4.3.2 Estudo piloto ......................................................................................................................... 32 

4.3.3 Procedimentos nas visitas aos módulos................................................................................ 33 

4.4 CLASSIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS.................................................................................................... 34 

4.4.1 Variáveis de desfecho ........................................................................................................... 34 

4.4.2 Variáveis de exposição ......................................................................................................... 34 

Socioeconômicas............................................................................................................................ 34 

Atividade física de lazer................................................................................................................. 34 

Tabagismo e consumo de álcool .................................................................................................... 35



 

Índice de massa corporal............................................................................................................... 35 

Consumo alimentar em adultos ..................................................................................................... 36 

Consumo alimentar em adolescentes............................................................................................. 37 

Comorbidades................................................................................................................................ 39 

5 ANÁLISE ESTATÍSTICA.......................................................................................................... 40 

6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS..................................................................................................... 41 

7 FINANCIAMENTO E RECURSOS.......................................................................................... 42 

8 RESULTADOS E DISCUSSÃO................................................................................................. 42 

9 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS............................................................................... 64 

VIESES DE SELEÇÃO DEVIDO AOS DESVIOS DO PROTOCOLO DO ESTUDO .............................................. 65 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO...................................................................................................................... 66 

PONTOS POSITIVOS DO ESTUDO ........................................................................................................... 66 

10 CONCLUSÕES............................................................................................................................ 67 

11 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS....................................................................................... 67 

12 ANEXOS ...................................................................................................................................... 87 

Anexo 1: Tabelas ........................................................................................................................... 87 

ANEXO 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .......................................................... 89 

ANEXO 3: QUESTIONÁRIO DO ESTUDO CAMELIA .........................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

 

 



LISTA DE QUADROS E TABELAS 

Quadro 1- Principais funções das lipoproteínas ...........................................................15 

Quadro 2: Valores de referência de CT, LDL-C, HDL-C e TG em adultos.................16 

Quadro 3: Valores de referência de CT, LDL-C, HDL-C e TG em adolescentes ........17 

Quadro 4: Estudos internacionais que estimaram a prevalência das alterações lipídicas 

em populações específicas........................................................................................................20 

Quadro 5: Estudos internacionais que estimaram a prevalência das alterações lipídicas 

em populações específicas (continuação).................................................................................21 

Quadro 6: Agrupamento dos alimentos usados na análise de padrões alimentares 

conforme características nutricionais, efeitos biológicos e freqüência de consumo ................39 

 

Tabela 1: Freqüência diária para cada opção de freqüência do QSFA.........................37 



 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

CT Colesterol total 

LDL-c Lipoproteína de baixa densidade 

HDL-c Lipoproteína de alta densidade 

VLDL-c Lipoproteína de muito baixa densidade 

IDL-c Lipoproteína de densidade intermediária 

LPL Lipoproteína lípase 

AG Ácidos graxos 

Qm Quilomicrons 

TG Triglicerídeo 

Apo Apolipoproteínas 

DCNT Doenças crônicas não transmissíveis 

DVC Doença cardiovascular 

QSFA Questionário semiquantitativo de freqüência alimentar 

PMF Programa médico de família  

IMC Índice de massa corporal  

IC Intervalo de confiança 

R24h Recordatório de 24 horas 

AF Agregação familiar 

CAMELIA Projeto cardio-metabólico-renal familiar 

GEE Equações de Estimação Generalizadas 

NCEP National Cholesterol Education Program 



 

 

10 

 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento econômico, social e da estrutura urbanística que ocorreu, 

inicialmente nos países desenvolvidos e algum tempo depois nos países em desenvolvimento, 

trouxe novos problemas, como o sedentarismo, a alteração nos hábitos alimentares, o 

tabagismo e o estresse (Ag Bendench et. al.,1999; Popkin, 2002; WHO, 2002a).  

Surge então a complexa epidemia global das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), um conjunto de distúrbios metabólicos que apresenta diferentes fatores de risco e, 

em pouco tempo, por causa de seus elevados custos econômicos e sociais, torna-se uma 

grande preocupação para a saúde pública (WHO, 2002a; WHO, 2002b). 

Entre as DCNT, as que apresentam altas prevalências e mortalidade são as doenças 

cardiovasculares (DCV), que vêm afetando, cada vez mais, jovens adultos, em plena idade 

produtiva, causando mortes prematuras e invalidez precoce, levando a um grande prejuízo 

social. Os dados sobre a prevalência e a mortalidade das DCV não são otimistas. De acordo 

com o American Heart Association, um a cada três americanos possui um ou mais tipos de 

DCV (WHO, 2002a; WHO, 2002b; WHO, 2004). 

Alterações nas concentrações plasmáticas de lipídios e lipoproteínas estão associadas 

ao aumento do risco de desenvolvimento das DCV (NCEP/ATP III, 2002). Essas mudanças 

podem ser determinadas por fatores genéticos, demográficos, socioeconômicos e de estilo de 

vida (Ruixing et. al.,2007; Sawant et. al.,2008). 

Verificou-se haver agregação familiar dos lipídios e lipoproteínas, uma vez que o 

compartilhamento genético, a convivência familiar, a partilha do ambiente, podem exercer 

forte influência nas concentrações séricas do colesterol total (CT), LDL-C-c, HDL-c e 

triglicerídeos (TG). Estudos familiares tentam elucidar as relações existentes entre os 
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membros da família que contribuem para a transmissão das características genéticas, mas 

também das características sociais e comportamentais (Ellison et. al., 1999; Hayman, 2000; 

Fermino, 2007). 

Por causa do quadro epidemiológico das condições de saúde da população brasileira, 

torna-se importante a realização de avaliações que permitam evidenciar os fatores que 

influenciam as alterações no perfil lipídico que estejam relacionados à agregação familiar, 

visando à diminuição do risco de desenvolvimento das DVC. Considerando o cenário social 

que delineia as ações Programa Médico de Família de Niterói – RJ, este trabalho será 

realizado com o objetivo de avaliar a existência de fatores ambientais que possam interferir na 

agregação familiar do CT, LDL-c e HDL-c e estimar a heritabilidade em famílias atendidas 

por este programa (Ellison et. al., 1999;Hayman, 2000; FMS, 2005 ). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Metabolismo dos lipídios e lipoproteínas 

Os lipídios são um grupo heterogêneo de moléculas orgânicas que, apesar da 

diversidade de compostos quimicamente diferentes, apresentam como característica comum a 

insolubilidade em água (Champe & Harvey, 1997). Eles podem ser produzidos pelo 

organismo (lipídio endógeno) ou serem obtidos pela da dieta (lipídio exógeno) e são 

compostos principalmente por triglicerídeos (TG), colesterol, fosfolipídios e ácidos graxos. 

Os lipídios desempenham importantes funções no organismo como: fornecer energia; 

participar da absorção das vitaminas lipossolúveis; atuar como hormônios ou seus 

precursores; auxiliar no controle da homeostase; participar dos componentes estruturais das 

biomembranas e da bainha de mielina, favorecer a condução nervosa e atuar em funções 

reguladoras do metabolismo (Champe & Harvey, 1997; Ettinger, 2002; Sant’ana, 2007).  

Os lipídios, como todos os outros componentes dos alimentos, são metabolizados no 

sistema digestivo para que possam cumprir suas funções no organismo. Ao chegar no 

intestino, são emulsificados, pela ação dos sais biliares, formam micelas e sofrem a ação das 

enzimas pancreáticas. Os produtos resultantes deste processo entram nas células epiteliais do 

intestino, onde serão reesterificados em TG (Champe & Harvey, 1997; Beyer, 2002; Ettinger, 

2002). 

Os TG, o colesterol da dieta e os lipídios endógenos (sintetizados pelo fígado) são 

solubilizados em complexos de lipídios e proteínas, chamados de lipoproteínas, que são 

macromoléculas solúveis em água, contendo TG, ésteres de colesterol, vitaminas 

lipossolúveis, fosfolipídios, e uma ou mais proteínas específicas, denominadas 
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apolipoproteínas (Apo), que além de serem componentes estruturais, auxiliam no 

metabolismo dos lipídios, atuando como co-fator enzimático ou como coenzimas (Mahley et. 

al., 1984; Champe & Harvey, 1997; Beyer, 2002; Ettinger, 2002). 

As lipoproteínas são classificadas em diferentes classes com base na sua densidade: 

quilomicrons (Qm); HDL-c, lipoproteína de alta densidade; LDL-c, lipoproteína de baixa 

densidade; VLDL-c, lipoproteína de muito baixa densidade; IDL, lipoproteína de densidade 

intermediária (Mahley et. al., 1984; Champe & Harvey, 1997; Beyer, 2002; Ettinger, 2002). 

A primeira lipoproteína a ser formada são os Qm, que fazem o transporte dos lipídios 

exógenos para o todo o organismo, sendo composta principalmente por TG. Eles partem do 

intestino através do sistema linfático e entram na circulação sanguínea, se dirigindo para os 

capilares do tecido adiposo e dos músculos. Nestes sítios, com auxílio da enzima lipoproteína 

lipase (LPL), os ácidos graxos (AG) são removidos dos TG e são absorvidos. Neste momento, 

os fosfolipídios e algumas Apo são transferidas para os HDL-c. Então, os remanescentes de 

Qm, contendo ainda colesterol e Apo, vão para o fígado onde são reciclados. Em condições 

normais, os Qm são rapidamente hidrolisados e reduzem drasticamente de tamanho (Champe 

& Harvey, 1997; Beyer, 2002; Ettinger, 2002). 

O fígado recebe lipídios de várias fontes como: dos remanescentes de Qm, dos AG 

circulantes, da captura de IDL, da síntese endógena e dos alimentos consumidos. O excesso 

de carboidratos é transformado em TG. As gorduras de todas as fontes, no fígado, são 

reesterificadas para formar as VLDL-c. Estas são ricas em colesterol, mas ainda contêm uma 

grande quantidade de TG e Apos. Na circulação, as VLDL-c vão para os tecidos, adiposo e 

muscular principalmente, onde, da mesma maneira que os Qm, fornecem AG com auxílio da 

LPL. A ação desta enzima em conjunto com a perda de algumas Apo converte a VLDL-c em 

IDL (Champe & Harvey, 1997; Beyer, 2002; Ettinger, 2002). 
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As IDL podem ter dois destinos: ser convertida em LDL-c, através da remoção de TG, 

ou ser absorvida diretamente pelo fígado. O fígado utiliza a IDL após  a interação com 

receptores de LDL-c formando complexos, os quais sofrem endocitose pela célula (Champe & 

Harvey, 1997; Ettinger, 2002). 

A LDL-c é responsável pelo transporte do colesterol, exógeno e endógeno, a todos os 

tecidos. Ela é absorvida pelas células, principalmente do fígado, adrenais e tecido adiposo, via 

receptores de LDL-c. O excesso de colesterol é armazenado no meio intracelular (Ettinger, 

2002). 

Existem seis subclasses de LDL-c que, são caracterizadas por padrões. O padrão B são 

as duas classes menores e mais densas, sendo consideradas as subclasses de LDL-c mais 

aterogênicas (Austin et. al., 1994; Krauss et. al., 1995; Hellerstein, 2002). O padrão A são as 

duas maiores e menos densas e, no padrão AB, as partículas possuem tamanho e densidade 

intermediários às duas outras (McNamara et. al., 1992). 

A LDL-c densa é fator de risco para DCV, mesmo em pacientes com teores normais 

de colesterol. A conversão da LDL-c mais densa (padrão B) para a LDL-c menos densa 

(padrão A) reduz em 50% a aterosclerose (Gardner, Fortmann & Krau., 1996). 

A HDL-c, formada no fígado como um disco de proteína-fosfato, circula na corrente 

sanguínea acumulando colesterol livre, do Qm, do IDL, dos macrófagos e das membranas 

celurares, o que diminui o nível de colesterol intracelular. Essa capacidade de funcionar como 

transportador de colesterol se deve à enzima lecitina colesterol aciltransferase, que esterifica o 

colesterol em AG para armazená-lo em seu interior (Champe & Harvey, 1997; Ettinger, 

2002). 

A HDL-c rica em colesterol leva-o ao fígado de duas maneiras: sendo absorvido 

diretamente ou transferindo o colesterol para outras lipoproteínas, principalmente as VLDL-c. 

O colesterol é utilizado para a síntese de sais biliares, armazenado no tecido subcutâneo onde 
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pode ser transformado em vitamina D ou secretado como VLDL-c (Champe & Harvey, 1997; 

Ettinger, 2002). 

Cada uma destas etapas no metabolismo de lipídios envolve a ação coordenada de 

várias Apo. Qualquer mutação nestas proteínas pode levar a padrões anormais de lipídios 

séricos e contribuir para o aparecimento da aterosclerose (Ettinger, 2002). 

A LDL-c e os macrófagos também estão envolvidos no desenvolvimento da 

aterosclerose. A LDL-c oxidada é englobada pelos macrófagos formando as células 

espumosas, o que desencadeia uma cascata de reações que começam a comprometer a parede 

vascular, e evoluem para a formação da placa de ateroma. O resumo das funções das 

lipoproteínas são mostradas no quadro 1. (Ettinger, 2002). 

 

Quadro 1- Principais funções das lipoproteínas 

Quilomicrons Levar TG exógeno para os tecidos e 
colesterol para o fígado. 

VLDL-c Transportar os TG e colesterol endógenos 
para os tecidos extra-hepáticos. 

IDL Transporte de TG 
LDL-c Transporte de colesterol 
HDL-c Estoque de apolipoproteínas e transporte de 

colesterol dos tecidos para o fígado 
 

2.2 Valores de referência 

Os valores de referência para os lipídios plasmáticos são estabelecidos a partir de 

diretrizes ou consensos elaborados por sociedades ou programas nacionais. Esses valores 

podem ser alterados de acordo com desenvolvimento científico e conhecimentos adquiridos 

para a prevenção de doenças. Atualmente, o valor de LDL-c para adultos sofreu modificação 

por causa da sua estreita relação com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV). 
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Seu ponto de corte foi reduzido de 130mg/dL para 100mg/dL para um melhor controle e a 

prevenção primária de doenças a ele relacionadas (NCEP/ATP III, 2002). 

Outro lipídio que teve seu valor de referência alterado, em adultos, foi o TG. Estudos 

recentes indicam que teores aumentados de TG é fator de risco independente para DCV. 

Diante do fato o ponto de corte foi reduzido de 200mg/dl para 150mg/dl com objetivo de 

prevenção de doenças relacionadas ao seu aumento, como a síndrome metabólica 

(NCEP/ATPIII, 2002). 

A recomendação de pontos de corte para a avaliação de teores reduzidos de HDL-c é 

diferente entre homens (<50mg/dl) e mulheres (<40 mg/dl), no caso de síndrome metabólica. 

Para controle e prevenção de DCV, o valor considerado é de <40 mg/dl (NCEP/ATPIII, 2002; 

SBC, 2007). 

Os valores apresentados no quadro 2 são os propostos pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2007) e pelo NCEP/Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (2002). Os 

valores de referência para adolescentes são apresentados no quadro 3. 

 

Quadro 2: Valores de referência de colesterol total(CT), LDL-c, HDL-c e 
triglicerídeos (TG) em adultos 

Lipídios Valores (mg/dL)  
 Desejáveis Limítrofes Aumentados 

CT <200 200-239 >240 
LDL-c <100 130-159 >160 
HDL-c >40 - ≥60 
TG <150 150-200 >200 

Fonte: NCEP/ATP III, 2002; SBC, 2007 
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Quadro 3: Valores de referência de colesterol total (CT), LDL-c, HDL-c e 
triglicerídeos (TG) em adolescentes 

Lipídios Valores (mg/dL)  
 Desejáveis Limítrofes Aumentados 

CT <170 170 -199 >200 
LDL-c <110 110-129 >130 
HDL-c a ≥35 - - 
TGa ≤130 - >130 

a. idade entre 10 e 19 anos 
Fonte: SBC, 2001 

 

A partir da dosagem destes lipídios e lipoproteínas, pode-se calcular o não-HDL-c, que 

é o resultado da diferença entre o CT e o HDL-c. As metas para teores normais do não-HDL-c 

podem variar de <190mg/dl a <130mg/dl, dependendo dos fatores de risco associados para o 

desenvolvimento das DCV (NCEP/ATP III, 2002). 

2.2 Alterações lipídicas e doenças cardiovasculares 

Impacto das DCV no mundo e no Brasil 

Altos teores de CT, TG e LDL-c, e concentrações reduzidas de HDL-c estão 

associados ao aumento do risco das DCV e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(2004), as DCV representam uma das principais causas de morte, tanto em países 

desenvolvidos como em muitos países em desenvolvimento (NCEP/ATPIII, 2002). É a 

primeira causa de morte na faixa etária com mais de 60 anos e a segunda causa na faixa etária 

de 15 a 59 anos, ficando HIV/AIDS em primeiro lugar em 2002 (WHO, 2004). Por atingirem 

grandes contingentes populacionais, apresentam grande impacto social, o que gera elevados 

custos econômicos, além de um número razoável de mortes prematuras (Bloch et. al., 2003; 

WHO, 2004). No Brasil, no ano de 2006, as doenças do aparelho circulatório foram 

responsáveis por 32% dos óbitos no país, sendo a segunda causa de mortalidade na faixa 
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etária de 20 aos 49 anos (16%) e a primeira causa de mortalidade na faixa etária a partir dos 

50 anos (34,8%). As taxas de mortalidade específica para infarto agudo do miocárdio e 

doenças cerebrovasculares foram 37,2 e 51,7 por 100 000 habitantes, respectivamente (Brasil, 

2010). 

Não há uma causa única para o desenvolvimento das DCV; existem fatores de risco 

que aumentam a probabilidade de sua ocorrência, os quais podem ser agrupados em 

modificáveis (fatores ambientais) e não modificáveis (fatores genéticos) e as interações entre 

eles (Hayman, 2000; WHO, 2004). 

Os principais fatores de risco não modificáveis são: idade, história familiar, sexo e 

etnia. E entre os modificáveis estão: as dislipidemias, hipertensão arterial, obesidade, 

diabetes, tabagismo, inatividade física e dieta (Martins et. al.,1996; Cervato et. al., 1997; 

WHO, 2004). 

2.3 Prevalência das alterações lipídicas no Brasil e no mundo 

A prevalência das alterações lipídicas (dislipidemias) mostra-se variável de acordo 

com as características étnicas, sócio-econômicas e culturais de grupos populacionais distintos 

(NCEP/ATPIII, 2002; De Souza et. al., 2003). 

Estimar a prevalência das dislipidemias é de grande importância por causa da estreita 

relação com o desenvolvimento de DCV. No entanto, é difícil estabelecer valores reais em um 

número de indivíduos estatisticamente representativos de uma população livre e 

geograficamente delimitada, pois a maioria dos estudos que estimam a prevalência de 

dislipidemias é feito com indivíduos de grupos específicos e idade limitada, como é mostrado 

no quadro 6 (De Souza et. al., 2003). 
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A variação da prevalência de dislipidemia em adultos foi de 14 a 76% em estudos 

internacionais e nacionais (quadro 4 e 5). Em adolescentes, essa variação é um pouco maior. 

Quando se assume o limite máximo para colesterol total de 200mg/dl, os percentuais variam 

de 2,9% a 33% no mundo. No Brasil, considerando o limite máximo de 170mg/dl, a 

prevalência varia entre 28% e 40% entre crianças e adolescentes (Giuliano & Caramelli, 

2008). 

A relação existente entre sexo, idade e teores de lipídios já é bem conhecida. Estudos 

realizados na década de 50 já discutiam sobre essa relação (Keys et. al., 1950; McMahon et. 

al., 1951; Axdiersberg et. al., 1956; Schaefer et. al., 1958). 

No Brasil, um estudo conduzido em nove capitais no ano de 1998, envolvendo 8.045 

indivíduos com idade mediana de 35, mostrou que 38% dos homens e 42% das mulheres 

apresentavam CT > 200 mg/dl (SBC, 2007). Outros estudos realizados no país (quadro 5) 

confirmam os resultados desse estudo de 1998, nos quais as mulheres apresentam valores 

mais elevados de CT (Nicolau et. al., 1998; De Souza et al, 2003, Martinez et al., 2003; 

Yokota et al, 2007).  
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Quadro 4: Estudos internacionais que estimaram a prevalência das alterações lipídicas em populações específicas 

Autor, ano de 
publicação 

Local, período 
do estudo 

Tipo de estudo População  
Estudada  

Idade em 
anos 

Dislipidemia 
(%) 

CT (%) LDL-C(%) HDL-C (%) TG (%) 

Erem, 2008 Turquia Transversal  4809 participantes selecionados 
através de seus cartões de saúde da 

família 

>20 - A 37,5 A 44,5 A 21,1 A 30,4 

Ghandehari, 2008 
 

EUA,  
2003-2004 

Transversal  2883 participantes do NHANES >20 H 54,7 
M 50,6 
A 52,6 

- H 31,5 
M 24,9 
A 28,1 

H 22,7 
M 30,5 
A 26,4 

H 31,3 
M 21,8 
A 26,4 

Munguía-Miranda 
2008 

México, 
2004-2006 

Transversal  1179 participantes saudáveis 
moradores da área metropolitana, 

doadores de sangue 

35-65 A 13,4 H 70,9 
M 29,1 
A 48,7 

- H 66,7 
M 33,3 
A 52,4 

H 78,3 
M 21,7 
A 57,3 

Sawant, 2008 Índia, 2006 Transversal  1805 que participaram check up anual 
no DP Hinduja Hospital Nacional e 
Centro de investigação médicas 

<30 – 40 - H 38,6 
M 23,3 

H 74,3 
M 61,2 

H 64,2 
M 33,8 

H 42,6 
M 17,2 

Steinhagen-
Thiessen, 2008 

Alemanha,  transversal 35869 participantes foram 
selecionados quando visitaram seu 
médico nas clinicas de atenção 

primária. 

18-99 H 40,0 
M 60,0 
A 76,4 

- - - - 

Böhler, 2007 Alemanha, 
2003-2004 

Transversal  7519 indivíduos atendidos em clinicas 
de atenção primária – participantes do 

DETECT 

20-79 A 54,3 A 43,99 A 34,18 A 17,61 A150,51 

Petrella, 2007 Canadá, 
2000-2003 

Coorte  49 667 adultos das áreas rurais e 
urbanas atendidos pelos centros de 
cuidados primários –Southwestern 

Ontário database 
 

≥ 18 H 46,6 
M 53,4 
A 14 

- - - - 

Mula-Abed, 2007 Iraque, 
2003-2004 

Transversal  871 voluntários aparentemente 
saudáveis 

20 – 70 - - H 57,8 
M 57,9 
A 57,8 

H 54,8 
M 45,1 
A 49,9 

H 46,4 
M 36,8 
A 41,6 

Vegazo, 2006 Espanha Transversal  33 913 pacientes atendidos 
ambulatorialmente pelo sistema 

nacional de saúde participantes do 
HISPALIPID 

Média de 
54,6 ±18,3 

H 26,2 
M 22,9 
A 24,3 

 

H 63,2 
M 73,9 
A 68,7 

- -  H 7,3 
M 4,0 
A 5,6 

• A = ambos; H= homens; M= mulheres 
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Quadro 5: Estudos internacionais que estimaram a prevalência das alterações lipídicas em populações específicas (continuação) 

Autor, ano de 
publicação 

Local, 
período do 
estudo 

Tipo de estudo População  
Estudada  

Idade em 
anos 

Dislipidemia 
(%) 

CT (%) LDL-C(%) HDL-C (%) TG (%) 

Goff, 2006 EUA,  
2000-2002 

Coorte  6814 pessoas livre de DCV no inicio do 
Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis 

(MESA) 
 

45 – 84 H 33,1 
M 25,9 
A 29,3 

- - - - 

Milias, 2006 Grécia,  
2004 

Transversal  5003 participantes selecionados de 
forma aleatória, multistage, a nível 
nacional baseado na distribuição de 
idade e sexo da população grega 

18-74 - H 16,4 
M 21,8 
A 19,2 

- - - 

Martínez-Hernández, 

2007 

México, 
2005 

Transversal  165 participantes atendidos pelo clinica 
do médico de família n°20  

> 20 - A 35,2 - - A 63,6 

Florez, 2005 Venezuela, 
1999-2001 

Transversal  3108 participantes selecionados de 
forma aleatória através da 

estratificação de famílias de acordo 
com os distritos de saúde. 

>20 H 30,7 
M 21,4 
A 26,0 

- - H 59,9 
M 67,5 
A 65,4 

H 43,1 
M 27,8 
A 32,3 

He, 2004 China, 
2000-2001 

Transversal  15838 selecionados a partir de 
unidades amostrais das áreas urbanas 

e rurais 

35-74 - H 23,5 
M 24,1 
A 23,8 

H 33,5 
M 32,9 
A 33,2 

H 22,1 
M 16,2 
A 19,2 

- 

• A = ambos; H= homens; M= mulheres 
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Quadro 5: Estudos nacionais que estimaram a prevalência das alterações lipídicas em população específica 

Autor, ano de 
publicação 

Local, período do 
estudo 

Tipo de estudo População  
Estudada  

Idade em 
anos 

Dislipidemia 
(%) 

CT (%) LDL-C(%) HDL-C 
(%) 

TG (%) 

Nunes filho, 2007 Luzena- SC, 
2006 
 
 

Transversal  343 pessoas residentes nas zonas 
urbana e rural do município. 

20-59 A 18,7 H 23,6 
M 23,5 
A 23,5 

- H 12,6 
M 1,7 
A 7,1 

- 

Yokota, 2007 Sobradinho e São 
Sebastião – DF, 

2005-2006 

Transversal  157 indivíduos selecionados de acordo 
com setores censitários. 

18 ->60 - H 26 
M 29 
A 21 

- H 20 
M 16 
A 13 

H 31 
M 28 
A 24 

Dalpino, 2006 Campinas-SP, 
2000-2003 

Transversal 22542 indivíduos registrados no 
Hospital das Clinicas- Universidade de 

Campinas 

20 – 124 - H 62 
M 27 
A 56 
 

H 66 
M 55 
A 60 
 

H 52 
M 76 
A 66 

H 60 
M 63 
A 62 
 

Martinez, 2003 Brasil, 
2002 

Transversal 81262 participantes foram selecionados 
durante a Campanha Nacional de 

Alerta sobre o Colesterol Elevado em 
13 cidades 

>18 - H 38 
M 42 
A 40 

- - - 

De Souza,2003 Campos dos 
Goytacazes- RJ, 

2001 
 
 

Transversal 1039 indivíduos selecionados a partir 
da malha setorial do censo do IBGE 
2000 para a população da cidade de 

Campos. 

>18 H 30,8 
M 18,1 
A 24,2 

H 21,4 
M 26,1 
A 23,8 

H 60,5 
M 53,2 
A 57,1 

H 18,3 
M 8,9 
A 14,3 

H 36,3 
M 20,8 
A 28,2 

Gus, 2002 Porto Alegre, 
 

Transversal 1063 participantes selecionados nos 
municípios sede de cada uma das 19 
coordenadorias da Secretaria do 

Estado de Saúde do Rio Grande do Sul 

>20 - A 5,6 - - - 

Lessa, 1998 Salvador, 
1995 
 

Transversal 5464 indivíduos selecionados através 
de uma amostra probabilística de 25% 
dos 104 laboratórios que usavam o 
mesmo método de dosagem e o 
mesmo padrão para controle de 

qualidade. 

>20 - A 59,8 A 51,9 A 9,8 A 16,7 

Nicolau, 1998 São Jose do Rio 
Preto- SP, 1997 

 646 indivíduos abordados em Postos 
de Saúde e outros pontos de fluxo da 
população, distribuídos por zona 
geográfica e por classe social dos 

bairros. 

≥ 20 - H 20 
M 23 

- H 28,7 
M 12 

- 

• A = ambos; H= homens; M= mulheres 
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Quadro 5: Estudos nacionais que estimaram a prevalência das alterações lipídicas em população específica (continuação) 

Autor, ano de 
publicação 

Local, período do 
estudo 

Tipo de estudo População  
Estudada  

Idade em 
anos 

Dislipidemia 
(%) 

CT (%) LDL-C(%) HDL-C 
(%) 

TG (%) 

Ladeia, 1994 Salvador, 
1991 

Transversal 107 pacientes com suspeita clínica de 
DAC e cineangiocoronariografia (CINE) 

Idade média 
entre 55 e 

56 

- A 65,4 A 71,8 A 36,5 A 10,4 

Nicolau, 1992 São Jose do Rio 
Preto, SP 

Transversal 672 indivíduos selecionados junto a 
Postos de Saúde e outros pontos de 
fluxo da população, distribuídos por 

zona geográfica e por classe social dos 
bairros. 

>29 - H 30,9 
M 44,5 
A 38,1 

- - - 

Da Luz, 1990 São Paulo, 
1981-1988 

Transversal 1261 indivíduos selecionados de um 
consultório e funcionários de uma 

empresa de engenharia – HidroService 

Média de 
idade de 53 

e 37 

- H 12,1 
M 33,3 

H 19,4 
M 68,4 

H 14,7 
M 26,9 

- 

Nogueira, 1990 Rio de Janeiro, 
 

Transversal 202 funcionários da UFRJ 35-64 - H 53 - H 50 - 

• A = ambos; H= homens; M= mulheres 
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2.4 Fatores genéticos e ambientais como possíveis determinantes das 

alterações nos teores séricos de lipídios e lipoproteínas 

Sabe-se que fatores ambientais e genéticos contribuem para as variações dos teores 

séricos de lipídios e lipoproteínas (Hayman, 2000, Andrade &Hutz, 2002; Greenfield et. 

al.,2004; Costanza et al., 2005). Na investigação dos determinantes genéticos do perfil 

lipídico, qualquer variação em um dos genes envolvidos na síntese de proteínas estruturais e 

de enzimas relacionadas ao metabolismo, pode ser responsável pela alteração nos teores de 

lipídios e pode se tornar um candidato a futuras investigações. O impacto dessas pequenas 

variações tem grande efeito na saúde pública, pois sua freqüência atinge de 1% a 80% da 

população (Andrade & Hutz, 2002).  

A biologia molecular vem ajudando a desvendar os mistérios das ações desse 

complexo: gene/meio ambiente, que influência na variação intra e interindividual dos lipídios 

e lipoproteínas (Hayman, 2000). 

Dentre os fatores genéticos, os mais analisados são: receptores da adenosina 5 

trifosfato – “binding cassete protein type A1”(ABCA1), Apolipoproteína A1 e E, proteína 

transferidora de ésteres de colesterol, lípase endotelial e hepática, lipoproteína lipase, lecitina 

colesterol acetiltransferase, receptor de lipoproteína de baixa densidade, proteína transferidora 

de fosfolipídios e o receptor “scavenger” classe B tipo 1 (SRBI) (Andrade & Hutz, 2002; 

Costanza et al., 2005). 

A apolipoproteína E e suas três formas alélicas (E2, E3 e E4) tem demonstrado efeitos 

consistentes sobre os teores do LDL-c e do CT. O alelo E4 está envolvido com o aumento e o 

alelo E2 com a diminuição dos teores plasmáticos do CT e LDL-c. Esta apolipoproteina 
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também pode estar associada a alterações plasmáticas dos triglicerídeos (Sing & Davignon, 

1985; Hayman, 2000; Andrade & Hutz, 2002). 

Outros genes que estão associados ao triglicerídeos são: os polimorfismos da 

lipoproteína lípase e da Apo C-III, relacionados ao aumento dos teores plasmáticos. O HDL-c 

parece ser uma das lipoproteínas que mais sofre influência de fatores genéticos na sua 

concentração plasmática, cerca de 40% a 70 %. Os genes que apresentam alguma relação com 

o HDL-c são: os da Apo A1, os da proteínas transferidoras de ésteres de colesterol, lípase 

hepática e os receptores ABCA1 e SRBI (Andrade & Hutz, 2002). 

Os fatores ambientais mais estudados são: sexo, idade, grau de escolaridade, país de 

nascimento, ingestão de fibras e gorduras, atividade física, IMC, tabagismo e ingestão de 

bebida alcoólica. (Costanza et al., 2005, Ordovas & Tai, 2008). 

 Por serem de origem multifatorial as alterações séricas dos lipídios e lipoproteínas, a 

identificação das interações dos fatores genéticos e ambientais, podem ser úteis no 

reconhecimento dos grupos de risco. Facilitando intervenções específicas para indivíduos com 

níveis lipídicos alterados, diminuindo o risco de desenvolvimento de DCV. (Andrade & Hutz, 

2002; Ordovas et. al., 2008). 

2.5 Importância da família na transmissão de características genéticas 

e ambientais 

Para se investigar a contribuição dos fatores genéticos e ambientais na variação 

fenotípica dos lipídios e lipoproteínas, usam-se alguns métodos, entre eles, a agregação 

familiar e a heritabilidade (Hayman, 2000). 

A análise da agregação familiar (AF) exprime basicamente a idéia que há uma 

tendência para determinados fenótipos se aglomerarem com freqüência entre familiares com 
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graus de parentesco diferentes. Essas doenças acometem mais familiares de uma pessoa 

afetada, do que a população em geral, seja como reflexo do compartilhamento de genes ou 

pelo compartilhamento de fatores ambientais. (Susser & Susser, 1989; Maia et al.,2004; 

Fermino, 2007). 

Os fenótipos que constituem as dislipidemias podem ser classificados como: 

complexos ou poligênicos, pelo somatório do efeito de um conjunto de genes; ou 

multifatoriais, causados por diferentes fatores genéticos e ambientais que agem de modo 

interativo e aditivo (SBC, 2007). 

No ambiente familiar são transmitidos hábitos, atitudes e valores culturais aceitos em 

uma determinada sociedade ou classe social.  E ainda, a idéia de que os progenitores exerçam 

forte influência em seus descendentes, se tornando agentes de socialização e modelo de 

referência para os hábitos em diversos aspectos da vida(Maia et al.,2004).  

A agregação pode ser verificada através da interpretação da grandeza dos coeficientes 

de correlação (r) ou covariâncias entre membros da família: intraclasse, para membros do 

mesmo sexo, correlações entre irmãos do mesmo sexo; interclasse, correlações entre pais e 

filhos, entre cônjuges, ou entre irmãos do sexo oposto. E de acordo com avaliação destes 

resultados, se obterão informações acerca dos efeitos genéticos nesta população (Morrison et. 

al., 1983; Fermino, 2007).  

É possível calcular oito correlações: cônjuges, pai-filho, pai-filha, mãe-filho, mãe-

filha, irmão-irmão, irmã-irmã e irmão-irmã. Se multiplicarmos o valor do r por 100, criaremos 

um percentual, essa medida expressará o quanto da variação total do fenótipo é regido por 

fatores compartilhados por cada membro da família, tornado claras as diferenças nos padrões 

de semelhança ou AF (SAGE, 2008; Maia et al., 1999). 

Nas causas de agregação de lipídios, têm sido realizados estudos familiares com o 

objetivo de distinguir fatores ambientais de fatores genéticos, procurando verificar a presença 



 

 

27 

 

indireta da transmissão vertical de fatores genéticos e ambientais entre progenitores e 

descendentes, nos diferentes fenótipos das dislipidemias e também dos padrões de consumo 

alimentar (Pérusse et al., 1988; Feunekes et al., 1998; Ellison et al., 1999; Hayman, 2000; 

Faith et al., 2004; Wada et al., 2006). 

Ellison e colaborares (1999) constataram haver uma forte agregação familiar de HDL-

c entre mãe/filho e irmão/irmão, mas somente 10% explicáveis pelos hábitos de vida. Para 

LDL-c, fracas correlações foram encontradas para a ingestão de gordura (r = 0,06, p-valor 

0,07) e frutas/legumes (r = -0,09, p-valor 0,005) entre os homens, e tabagismo (r = 0,10, p-

valor 0,002) para as mulheres.  

Morrison e colaboradores (1982) tentaram abordar a questão dos genes e do ambiente 

no Lipid Research Clinics Princeton School District Family Study. Analisando a relação entre 

pares familiares e lipídios e lipoproteínas, durante e após o convívio no ambiente doméstico, 

encontrou-se associação positiva entre CT e HDL-c entre pais/filhos(crianças e adultos). 

Todas as correlações entre as frações lipídicas e irmãos adultos e infantis foram significativas, 

com exceção do HDL-c.  

O Collaborative LRC Program Family Study  avaliou a associação familiar de CT, 

LDL-c, TG e VLDL-c em negros e brancos pertencentes a nove clinicas do norte da América 

do Norte. As correlações entre o par “ pais/filhos” variou de 0,23 a 0,31 para CT e de 0,20 a 

0,30 para LDL-c, já as correlações entre casais, não foram significativas, sugerindo uma forte 

influência dos fatores genéticos (Namboodiri et al., 1984). 

Os resultados desses estudos mostram que, os genes podem ser mais influentes do que 

o ambiente e que a magnitude das associações entre lipídios e parentes biológicos se estende 

para além do período de convivência na mesma residência (Morrison et. al.,1982; Namboodiri 

et. al., 1984; Ellison et. al., 1999; Hayman, 2000). 
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Verificada a existência de AF, o próximo passo é calcular a heritabilidade (h2). Razão 

que é quantificada na proporção da variância total de um fenótipo, que pode ser imputada a 

fatores genéticos, em prejuízo aos fatores ambientais e/ou culturais no seio da família. Ela é 

expressa em uma escala com amplitude que varia entre zero e um (Maia et al., 1999; Rice & 

Borecki, 2001; Hunt et al., 2002; Butte et al., 2005; Burton, Tobim & Hoppen, 2005). 

Para a estimativa da heritabilidade, é de extrema importância levar em consideração as 

especificidades da população em estudo (Hayman, 2000). Por exemplo, tendo todos os outros 

fatores de risco iguais, a heritabilidade de concentrações de HDL-c será maior em populações 

com uma baixa freqüência no consumo de álcool, do que em populações onde o consumo de 

álcool é muito variável (Mitchell et al., 1996). 

Estudos com gêmeos são muito utilizados para verificar a influência de fatores 

genéticos no desenvolvimento de doenças, porém os resultados das estimativas de 

heritabilidade nesta população devem ser interpretados e utilizados com cautela. Isto se deve 

ao fato de que as diferenças das correlações entre os gêmeos monozigóticos e os dizigóticos 

são inteiramente atribuídas a fatores genéticos, por eles serem expostos a condições 

ambientais semelhantes. Essa combinação de fatores genéticos e compartilhamento do 

ambiente familiar pode superestimar a influência dos fatores genéticos. Portanto, estimativas 

derivadas de estudos de gêmeos podem representar o limite superior das estimativas 

heritabilidade (Hayman, 2000; Bossé et al., 2003). 

Os resultados de estudos com gêmeos apresentam a estimativa de heritabilidade para 

CT, LDL-c, HDL-c e TG variando entre 40% e 80% (Middelberg et al., 2002). 

No estudo HERITAGE, que avaliou famílias caucasianas e afro-americanas, os valores 

das estimativas de heritabilidade foram altas: 55% para CT, 52% para HDL-c, 49% para 

LDL-c e 32% para TG (Pérusse et. al., 1997b), ressaltando que os indivíduos brancos 

apresentaram maior heritabilidade do que os negros somente para TG (48% e 21%, 
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respectivamente); nos outros lipídios, os negros apresentaram maiores percentuais (LDL-c 

80% e 53%; colesterol total 70% e 67%; HDL-c 63% e 58%, respectivamente) (Feitosa et. al., 

2005). 

Em outros estudos realizados na América do Norte, os valores da estimativa de 

heritabilidade dos lipídios e lipoproteínas, variaram entre 21% e 80%. Famílias pertencentes 

ao estudo “genetic epidemiology of hypertriglyceridemia” apresentaram valores de 

heritabilidade para HDL-c (54%), TG (41%) e LDL-c (34%), semelhantes ao do HERITAGE 

(Edwards et. al., 1999).  

Em famílias indianas, as estimativas de heritabilidade foram para HDL-c de 53% e 

para TG 40% (Zabaneh et. al., 2009). 

Em famílias árabes, foram encontrados um alto percentual para heritabilidade, 53% 

para CT, 48% para LDL-c, 63% para HDL-c e 43% para TG (Bayoumi et. al., 2007). Em 

famílias chinesas, os valores de heritabilidade encontrados foram menores do que nas árabes. 

Para CT, a heritabilidade foi de 33%, LDL-c 40%, HDL-c 30% e TG 27% (Chien et. al., 

2007).  

Outro estudo chinês, realizado com indivíduos com idade superior a 15 anos, 

encontrou para CT a heritabilidade de 48%, para LDL-c 42%, HDL-c 48% e para TG 28%; as 

variáveis foram ajustadas por sexo e idade (Luo et. al., 2009). 

Na Europa, também foram apuradas as estimativas de heritabilidade em algumas 

regiões. Na Inglaterra, foram utilizados gêmeos para a estimativa da heritabilidade e para 

avaliar a influência do compartilhamento do ambiente; para colesterol total, a heritabilidade 

foi de 42% para CT, 46% para LDL-c, 42% para HDL-c e 63% para TG (Middelberg et. al., 

2002). Em estudo realizado na ilha de Linosa, a heritabiliade para TG foi de 17% e para HDL-

c foi de 54% (Bellia et al., 2009). Nas famílias de Erasmus Rucphen, na Holanda, a 

heritabilidade para HDL-c foi de 43% e para TG foi de 28% (Henneman et al., 2008). 
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A influência de fatores genéticos e ambientais sobre os componentes do perfil lipídico 

tem sido muito investigada, pois as alterações nos teores séricos de lipídios contribuem para o 

desenvolvimento das DCV. É importante identificar os riscos ambientais e genéticos nos 

indivíduos compartilhados pela família. Resultados de estudos mostram que investigações 

futuras devem ser centradas em indivíduos de alto risco, bem como, estudos de base 

populacional, visando à prevenção primária e secundária das alterações no perfil lipídico e 

DCV (Hayma, 2000). 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

O presente trabalho tem o objetivo de avaliar a agregação familiar do CT, LDL-c e 

HDL-c estimando a heritabilidade e a contribuição de fatores ambientais em famílias 

assistidas pelo Programa Médico de Família de Niterói. 

3.2 Objetivos específicos 

� Verificar a agregação familiar do colesterol total, LDL-c e HDL-c em famílias 

atendidas pelo Programa Médico de Família de Niterói; 

� Correlacionar o colesterol total, LDL-c e HDL-c e variáveis demográficas, 

comorbidades e IMC visando selecionar as possíveis variáveis de confusão;  

� Correlacionar o colesterol total, LDL-c e HDL-c e grupos alimentares 

considerando possíveis fatores de confundimento; 

� Estimar a heritabilidade do CT, LDL-c e HDL-c . 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Desenho e Local do Estudo 

O estudo CAMELIA (Projeto cardio-metabólico-renal familiar), que é um estudo 

caso-controle familiar (Susser e Susser, 1987), selecionou famílias assistidas pelo Programa 

Médico de Família de Niterói. Um estudo familiar geralmente se inicia com a identificação de 

um grupo de casos índices com o desfecho, e a comparação daqueles sem a desordem. 

Aplicando a lógica usual de um desenho caso-controle, cada caso-índice é um caso ou 

controle. É interessante notar que a antecedência da exposição, quando se pretende isolar o 

componente genético, deve estar sempre garantida. 

4.2 Critérios de inclusão e exclusão do estudo CAMELIA 

No Estudo CAMELIA, foram convidados a participar índices, vinculados ao Programa 

Médico de Família, que tivessem pelo menos um filho biológico vivo, de 12 a 30 anos no 

momento da pesquisa, com “cônjuges” vivos, todos morando na mesma comunidade, ou 

acessíveis com as seguintes características: 

a) índices hipertensos não diabéticos, diabéticos não hipertensos, diabéticos e 

hipertensos, controles (não diabéticos e não hipertensos); 

b) filhos naturais dos índices, de 12 anos a 30 anos, no momento do inquérito;   

c) cônjuges: parceiro do índice, pai/mãe natural de pelo menos um filho incluído na 

pesquisa; somente os cônjuges dos controles tiveram sua condição pré-estabelecida: não ser 

hipertenso ou diabético.  
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Foram excluídos os parentes de primeiro grau de um índice já selecionado; gestantes e 

participantes portadores de doença que impedisse sua presença no ambulatório para a visita, 

ou a compreensão sobre a pesquisa, e doenças associadas à baixa imunidade, ou que 

estivessem em uso de medicamentos que pudessem interferir nos resultados dos exames 

(corticóides, citostáticos). 

4.2.1 critérios de inclusão e exclusão do presente estudo 

Para o presente estudo, foram incluídos os índices, cônjuges e filhos que participaram 

do estudo CAMELIA e que tinham informações completas sobre todos os componentes do 

perfil lipídico (colesterol total, LDL-C, HDL-C e triglicerídeos) e outras informações contidas 

nos questionários. Os participantes que não tinham todas as informações foram excluídos. 

4.3 Procedimentos 

4.3.1 Seleção dos índices 

Solicitamos que fossem chamadas todas as famílias que atendessem aos critérios de 

inclusão, independentemente da condição do índice, assim como todos os filhos do casal que 

tivessem entre 12 e 30 anos no momento do inquérito.  

4.3.2 Estudo piloto 

Com o objetivo de testar os instrumentos e treinar todos os entrevistadores e 

avaliadores, logo após a elaboração de protocolos de pesquisa, foi realizado o estudo Piloto 

em uma unidade do PMF de Niterói não incluída no estudo CAMELIA. Estes protocolos se 

basearam em manuais de procedimentos, tanto para a aplicação dos questionários utilizados, 

como para mensuração das medidas antropométricas realizados pelos pesquisadores de campo 
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(mestrandos e alunos de iniciação científica). Nesse estudo piloto, foi verificada a adequação 

do QSFA para a população estudada. Para isto, aplicou-se um R24h em 96 indivíduos visando 

avaliar se todos os alimentos citados estavam contemplados no QSFA, e se as freqüências e 

quantidades eram capazes de discriminar o consumo alimentar entre os indivíduos da 

população. Os R24h foram aplicados por nutricionistas da equipe em indivíduos que atendiam 

os mesmos critérios de inclusão do estudo CAMELIA. Todos os alimentos citados no R24h 

estavam presentes no QSFA.  

 

4.3.3 Procedimentos nas visitas aos módulos 

Todas as visitas foram realizadas na comunidade de junho de 2006 a dezembro de 

2007. Pais, cônjuges e filhos incluídos foram convidados para uma primeira visita, com data e 

hora marcadas, através de um convite por escrito, padronizado, que esclarecia o objetivo da 

visita e dava orientações quanto ao jejum. Inicialmente todos os participantes assinavam o 

termo de consentimento livre e esclarecido, se menores, assinado pelo pai ou pela mãe (anexo 

2). A seguir, tinham amostras de sangue coletadas e entregavam a urina coletada pela manhã, 

em pote previamente distribuído. Logo após, eram submetidos a avaliação antropométrica, 

consulta médica com registro de história patológica pregressa, história familiar (pai, mãe, 

irmãos e filhos) e exame físico, medição da pressão arterial e aplicação de um questionário de 

auto-preenchimento (com apoio de pesquisadores) sobre condições sócio-demográficas, 

hábitos de vida e estado de humor (anexo 3).  

As dosagens bioquímicas foram realizadas no Laboratório Vizela da Fundação 

Municipal de Saúde. As alíquotas de soro foram armazenadas em freezer a -80 graus, no 

banco de sangue do HUAP. Os exames glicose sérica, colesterol total, HDL-C e triglicerídeos 

foram realizados no equipamento Selecra da marca Wiener®. 
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4.4 Classificação das variáveis 

4.4.1 Variáveis de desfecho 

Foram consideradas como desfecho o CT, LDL-C, HDL-C. 

4.4.2 Variáveis de exposição  

Socioeconômicas 

A renda per capita foi estimada a partir das perguntas: a) Qual a renda familiar (dos 

que moram com você)?, anotada em reais e b) Incluindo você, quantas pessoas moram na sua 

casa. Dividimos a renda familiar pelo número de pessoas, chegando a renda per capita, e 

classificada em três estratos: “até R$ 200,00”; “mais que R$ 200,00 até R$ 400,00” e “mais 

de R$ 400,00”. A escolaridade foi classificada em estudou até a “4ª série do ensino 

fundamental” e “da 5ª série do ensino fundamental ao 1º ano do ensino médio e mais”. A cor 

da pele foi classificada em preta, parda e branca. 

Atividade física de lazer 

A prática de atividade física foi avaliada com a aplicação de um questionário que 

discriminava as atividades físicas de lazer realizadas nos últimos 15 dias, o número de vezes 

praticado por semana e o tempo gasto em cada vez (Salles-Costa et. al., 2003). Foram 

considerados sedentários aqueles que praticavam menos de 150 minutos de atividade física de 

lazer semanal (Haskell  et. al., 2007 e Azevedo et. al., 2008). 
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Tabagismo e consumo de álcool 

Para avaliação do tabagismo e consumo de álcool, foram utilizadas as perguntas 

propostas por Chor (1997) e as questões do questionário de freqüência alimentar. 

Foram considerados tabagistas os indivíduos que responderam já terem fumado pelo 

menos 100 cigarros ao longo da vida, sendo categorizados em: não fumante, ex-fumante e 

fumante atual. Para obter esta classificação, foram utilizadas as perguntas: “Você é ou já foi 

fumante, ou seja, já fumou, ao longo da sua vida, pelo menos 100 cigarros (cinco carteiras de 

cigarros)?” e “Você já tentou parar de fumar?” tendo como respostas: “nunca fumei”; “sim, 

sou ex-fumante”; “sim”; “sim, mas voltei a fumar”; “não quero responder” ou “não sei 

responder”. 

Para a variável consumo de álcool foram utilizadas as respostas do consumo de 

bebidas alcoólicas no questionário de freqüência alimentar para adultos e para adolescentes. 

Índice de massa corporal 

Para o cálculo do índice de massa corporal (IMC) foram aferidos o peso e a altura dos 

participantes. 

O peso corporal (Kg) foi obtido uma única vez com os participantes utilizando o 

mínimo de roupa possível, sem calçados e sem portar objetos pesados em balança digital da 

marca Filizola e modelo PL18 (Indústria Filizola S/A, Brasil) com capacidade de 150 kg e 

precisão de 100g . 

A estatura foi mensurada uma única vez com auxílio de um estadiômetro digital 

portátil da marca Shoenle® (Kirchnner & Wilhelm, Medizintechnik, Alemanha), com 

precisão de 1 cm, com os participantes descalços, a cabeça livre de adereços, no centro do 

equipamento, sendo mantidos em pé, eretos, com os braços estendidos ao longo do corpo, 

com os calcanhares juntos, com a cabeça no plano horizontal olhando para um ponto fixo na 
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altura dos olhos e em apnéia no momento da aferição. Os procedimentos seguiram as 

recomendações do Ministério da Saúde (Brasil, 2004). 

A partir da aferição dessas medidas antropométricas, o IMC é calculado da seguinte 

forma: o peso corporal em kilogramas é dividido pela altura em metros ao quadrado (kg/m2).  

Consumo alimentar em adultos 

Para investigar o consumo alimentar habitual dos adultos foi aplicado um QSFA, 

previamente validado por Sichieri e Everhart (1998),para população adulta do Rio de Janeiro. 

Este QSFA apresenta uma lista com 84 itens alimentares, suas respectivas quantidades 

medidas em colheres de sopa, concha, pegador, unidade, pedaço, fatia, copo, xícara, posta, 

filé e dose, especificas para cada alimento e as seguintes opções de freqüência de consumo :  

(1) mais de três vezes por dia; (2) duas a três vezes por dia; (3) uma vez por dia; (4) cinco a 

seis vezes por semana; (5) duas a quatro vezes por semana; (6) uma vez por semana; (7) uma 

a três vezes por mês e (8) nunca ou quase nunca. O período de referência do questionário foi o 

ano anterior a entrevista. 

Para análise dos dados nutricionais, as freqüências de consumo dos alimentos listados 

foram transformadas em freqüências diárias (tabela 3); em seguida, foi calculada a porção 

média consumida diariamente de cada item incluído no QSFA e, posteriormente, o consumo 

diário de energia (kcal) e nutrientes dos indivíduos estudados  
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Tabela 1: Freqüência diária para cada opção de freqüência do QSFA 

OPÇÃO PARA FREQUENCIA DO 
QSFA 

CÁLCULO FREQUÊNCIA DIÁRIA 

Nunca ou quase nunca - 0 
1 a 3 vezes por mês 2 ÷ 30 0,07 
1 vez por semana 1 ÷ 7 0,14 

2 a 4 vezes por semana 3 ÷ 7 0,43 
5 a 6 vezes por semana 5,5 ÷ 7 0,79 

1 vez por dia 1 x 1 1 
2 a 3 vezes por dia 2,5 x 1 2,5 

Mais de 3 vezes por dia 3 x 1 3  
Fonte: Sichieri & Everhart, 1998. 

 

Consumo alimentar em adolescentes 

Para determinar o consumo alimentar habitual dos adolescentes, utilizou-se um QSFA 

elaborado para adolescentes da região metropolitana do Rio de Janeiro com 90 itens e 17 

perguntas sobre hábitos alimentares, de caráter qualitativo. 1 (anexo 1). 

Esse QSFA demonstrou validade relativa moderada para as estimativas do consumo de 

energia e nutrientes dos adolescentes e estudo de calibração permitiu corrigir as médias do 

consumo de energia e nutrientes (Araújo et. al., 2008). Em estudo da reprodutibilidade, esse 

QSFA demonstrou confiabilidade aceitável para as estimativas do consumo de alimentos e 

nutrientes de adolescentes da região metropolitana do Rio de Janeiro (Araújo et al., 2008). A 

freqüência de consumo relatada para cada um dos itens alimentares incluídos no QSFA foi 

transformada em freqüência diária, com a mesma relação descrita para o questionário dos 

adultos.  

 

                                                 

1  O questionário foi fornecido pela coordenadora do Projeto Prato Virtual, Rosângela Alves Pereira 
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Criação de grupos de alimentos 

Os itens alimentares presentes no QSFA de adultos e adolescentes formaram grupos de 

alimentos, com base no modelo estabelecido por Nettleton e colaboradores (2006). 

Os alimentos foram classificados e agrupados de acordo com semelhanças nas 

características nutricionais, efeitos biológicos e freqüência de consumo (quadro 9). Alguns 

alimentos constituíram grupos isolados: devido à elevada freqüência no consumo ou por causa 

de um possível efeito biológico. 

Esse agrupamento foi elaborado por meio de um consenso entre nutricionistas 

participantes do estudo CAMELIA e também foi revisado por especialistas para sua 

finalização e são apresentados no quadro 6.  
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Quadro 6: Agrupamento dos alimentos usados na análise de padrões alimentares 
conforme características nutricionais, efeitos biológicos e freqüência de consumo 

Grupos de 
alimentos 

Sub-grupos de alimentos Alimentos 

Frutas, suco de 
fruta natural e 

vegetais 

Frutas, abacate , tomate , 
folhosos, vegetais crucíferos 
, vegetais amarelo escuro, 
outros vegetais, suco natural  
de frutas  

laranja ou tangerina, banana, mamão ou papaia, maçã, 
melancia ou melão, abacaxi, abacate manga, limão, 
maracujá, uva, goiaba, pêra, suco de frutas, tomate, alface, 
chicória,  repolho, couve, couve-flor, abóbora, cenoura, 
pimentão, chuchu, abobrinha, pepino, vagem, quiabo, 
beterraba milho, cebola e alho, lentilha, ervilha e grão-de-
bico, azeitona, palmito 

Carnes vermelhas, 
processadas, suína, 

vísceras e 
conservadas em sal 

carne vermelha, carne 
processada, carnes ou peixe 
conservados em sal 

vísceras, carne de boi com osso, carne de boi sem osso, 
carne de porco, hambúrguer, churrasco, frios, salsicha, 
carne seca, bacalhau 

Óleo, gorduras e 
batata frita 

gorduras e óleos, batata frita, 
chips e amendoim 

manteiga, margarina, maionese, bacon, batata frita, chips, 
amendoim 

Bebidas alcoólicas 
cerveja  e outras bebidas 
alcoólicas 

cerveja e vinho e outras bebidas alcoólicas 

Bebidas cafeinadas 
Refrigerante diet/light, mate, 
café 

refrigerante diet/light, mate, café, refrigerante comum 

Açúcar, doces e 
bebidas açucaradas 

açúcar adicionado, 
refrigerante comum, 
sobremesas, sorvete , 
bebidas açucaradas, 
achocolatado 

açúcar adicionado, refrigerante comum, chocolate barra, 
caramelo, pudim, bolo, sorvete, suco industrializado, 
achocolatado 

Aves e peixes 
peixes, peixes enlatados, 
aves,  

peixe, camarão, atum e sardinha enlatados, frango nuggets 

Arroz e feijão Arroz, feijões arroz, feijão 
Ovos Ovos Ovos 

Leite e derivados 
Leite, iogurte, 
queijo/requeijão 

Leite, iogurte, queijo/requeijão 

Pães, cereais, 
batata, bolo e 

massas, 
sanduíches, pão de 

queijo, pizza 

Batatas cozidas, pão, 
macarrão, lanches e 
salgadinho, pizza  

batata cozida, mandioca, inhame, pão, farinha, arroz, 
macarrão integral, pão de sal, macarrão, farinha de 
mandioca, pão doce, biscoito doce, biscoito salgado 
polenta, pipoca, pizza, salgadinhos, hamburguer, cachorro 
quente, sanduíche, pão de queijo 

Comorbidades 

Foram classificados como hipertensos os indivíduos, que na consulta médica, 

afirmaram já ter recebido diagnóstico feito por médico e aqueles cuja medida da pressão 

sistólica foi ≥140 mmHg e/ou a pressão diastólica ≥90 mmHg.  

Alterações da glicemia foram classificadas em: sem alteração (Glicemia < 

100mg/dl), intolerantes à glicose (Glicemia 100 – 125,9 mg/dl) e diabéticos (Glicemia 

>126 mg/dl). 
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5 Análise estatística  

Foram estimadas associações (coeficiente de regressão linear) brutas e ajustadas de 

CT, LDL-c e HDL-c com variáveis socioeconômicas, hábitos de vida, hipertensão, 

intolerância à glicose e IMC. Utilizou-se a regressão linear do modelo de Equações de 

Estimação Generalizadas (GEE), adequado para observações não independentes, com o 

programa SPSS versão 17 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos). As variáveis que não 

apresentaram distribuição normal (CT, LDL-c, HDL-c e IMC) foram “log” transformadas. 

Todas as variáveis associadas ao CT, LDL-c e HDL-c com nível de significância <0,05, na 

análise bruta, foram retidas para análise múltipla (modelo 1: variáveis socioeconômicas, 

hipertensão, intolerância à glicose e IMC; modelo 2: modelo 1 mais hábitos de vida). Os 

grupos alimentares (Frutas, suco de fruta natural e vegetais; Carnes vermelhas, 

processadas, suína, vísceras e conservadas em sal; Bebidas alcoólicas; Bebidas cafeinadas; 

Açúcar, doces e bebidas açucaradas; Aves e peixes; Pães, cereais, batata, bolo e massas, 

sanduíches, pão de queijo, pizza; Óleo, gorduras e batata frita; Leite e derivados; Ovos; 

Arroz e feijão) foram incluídos às variáveis com valor p<0,05 do modelo 2, dando origem 

ao modelo 3. As correlações brutas do CT, LDL-c e HDL-c entre pares familiares (“pai e 

filho”, mãe e filho”, “pai e filha”, “mãe e filha”, “irmão e irmão”, “irmã e irmão”, “irmã e 

irmã”, “pais e filhos”; “irmãos” e “pai e mãe”) foram estimadas com a rotina “Family 

Correlation” do programa FCOR (Statistical Analysis for Genetic Epidemiology – S.A.G.E 

6.0. Para a estimação da agregação familiar ajustada, foram adotados os procedimentos 

realizados por Ellison et. al. (1999). Para avaliar em que medida da agregação familiar de 

lipídios é devido à agregação familiar de fatores de estilo de vida, nós calculamos os 

resíduos padronizados (média 0 e desvio-padrão, 1). Os resíduos dos modelos ajustados 

foram utilizados para a estimação da correlação familiar entre pares, independente das 
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variáveis incluídas em cada ajuste. Com essa rotina, ao compararmos as correlações brutas 

e ajustadas entre pares familiares, pudemos inferir, de forma indireta, a contribuição das 

variáveis de controle na agregação familiar do CT, LDL-c e HDL-c. Quanto maior a 

diferença observada entre a correlação bruta e a ajustada, maior a contribuição. Outra 

abordagem adotada no presente estudo foi a estimativa da heritabilidade do CT, LDL-c e 

HDL-c. 

Heritabilidade é definida como a proporção da variância total de uma característica 

particular (avaliada em um determinado momento ou idade) em uma população, que seja 

atribuível à variação genética aditiva – chamada de heritabilidade “narrow-sense” ou 

simplesmente heritabilidade (h2) (Visscher et al., 2006). Utilizando a rotina “Family 

Correlation” do programa ASSOC (Statistical Analysis for Genetic Epidemiology – 

S.A.G.E 6.0) calculamos a heritabilidade do CT, LDL-c e HDL-c ajustando por sexo e 

idade. Este programa pode calcular o componente aditivo poligênico da variância de um 

traço a partir de dados genealógicos, na presença de outras correlações familiares. Os 

efeitos do IMC, consumo de bebida alcoólica, cor da pele, escolaridade, intolerância à 

glicose e atividade física de lazer também foram testados como covariáveis. 

6 Considerações éticas 

Este estudo é um sub-projeto de pesquisa do Projeto CAMELIA, o qual foi enviado 

previamente para o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina - UFF / Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) e foi aprovado – CEP CMM/HUAP no 220/05 em 03 de 

fevereiro de 2006. Todos os participantes assinaram o consentimento livre e esclarecido. Só 

participaram do estudo os indivíduos que quiseram e apresentaram o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido assinado, o qual foi assinado no dia da consulta e coleta 

de dados. 

7 Financiamento e recursos 

O estudo recebeu financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 

de Janeiro (FAPERJ) para compra de Kits para os exames bioquímicos, da Fundação 

Municipal de Saúde para realização de exames de sangue e urina e foram concedidas bolsas 

de estudo pela Universidade Federal Fluminense, Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e FAPERJ.  

Alguns dos resultados dessa dissertação foram obtidos utilizado o programa FCOR e 

ASSOC/S.A.G.E que conta com financiamento do governo americano (U.S. Public Health 

Service Resource Grant (RR03655) from the National Center for Research Resources). 

8 Resultados e discussão  

Os resultados serão apresentados no manuscrito a seguir, e será enviado para o 

periódico “American journal of human biology”. 
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“AGREGAÇÃO FAMILIAR E HERITABILIDADE DE COLESTEROL TOTAL, LDL-c E 

HDL-c EM POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA DE NITERÓI, RJ 

- BRASIL” 

 

Resumo 

 

Objetivo: Avaliar a agregação familiar e estimar a heritabilidade do colesterol total, 

LDL-c e HDL-c levando em consideração a contribuição de fatores ambientais. 

Métodos: Os dados de 918 indivíduos, participantes do estudo CAMELIA, foram 

coletados de junho de 2006 a dezembro de 2007. As correlações familiares  e a estimativa de 

heritabilidade foram calculadas utilizando o programa FCOR e ASSOC do S.A.G.E. 

Resultados: As maiores variações nas correlações entre CT, LDL-c e HDL-c 

envolveram os pares mãe/filho (r = 0.46 to r = 0.40), irmão/irmão (r=0,21 para r=024) e 

mãe/filha (r=0,29 para r=0,36) respectivamente. Em todos os casos, as correlações entre 

irmã/irmã foram as mais elevadas. Notou-se também grande diferença nas correlações quando 

foi introduzido o consumo de bebida alcoólica. Pode-se afirmar que para os demais pares 

familiares, as variações no coeficiente de correlação dos resíduos das regressões (que traduz a 

parte da variância das medidas atribuídas à agregação familiar) não variou. As estimativas de 

heritabilidade variaram entre 32% (HDL-c) e 52% (CT).  

Conclusão: Nossos resultados sugerem que há agregação familiar dos CT, LDL-c e 

HDL-c com pequena influência das variáveis ambientais. 

Palavras-chave: agregação familiar, heritabilidade, colesterol total, HDL-c, LDL-c. 
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Introdução 

As alterações nas concentrações plasmáticas de lipídios e lipoproteínas estão 

associadas ao aumento do risco de doenças cardiovasculares (CVD) (NCEP/ATPIII, 2002), 

que representam uma das principais causas de morte tanto em países desenvolvidos como em 

países em desenvolvimento (WHO, 2004; NCEP/ATPIII, 2002), inclusive no Brasil (MS, 

2009). 

As alterações de CT, LDL-c e HDL-c são multifatoriais e o compartilhamento 

genético e do ambiente, que geralmente é mais intenso entre familiares, exercem forte 

influência nas alterações do perfil lipídico (Ellison et al., 1999). Em revisão sobre estudos 

com gêmeos, a herança genética do perfil lipídico foi muito variável, de 22% a 98%, havendo 

uma tendência de ser maior entre os mais jovens (Snieder et al., 1999). 

A investigação da contribuição da agregação familiar e dos fatores ambientais pode 

auxiliar na identificação de grupos de risco e orientar intervenções visando prevenir o 

desenvolvimento das DCV (Andrade&Hutz, 2002). 

The aims of this study were to estimate familial aggregation and the heritability of TC, 

LDL-c and HDL-c in families assisted by the Family Doctor Program (FDP) in Niterói, a 

Brazilian city, and to assess in what degree the similarities in environmental factors within 

families explain that aggregation. 

Métodos 

Este estudo utilizou dados do Estudo CAMELIA (Cardio-metabólico-renal familiar), 

um estudo caso-controle familiar (Susser et al., 1989) cujo objetivo é investigar a existência 

de agregação familiar de componentes da síndrome metabólica e associação desses com 

fatores demográficos e sociais, hábitos de vida e marcadores inflamatórios. 

De julho de 2006 a dezembro de 2007, foram visitados 13 módulos do PMF, 

selecionados por conveniência, buscando representar as regiões político-administrativas do 
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município. Em cada módulo, foi elaborada uma lista de famílias que preenchiam os critérios 

de inclusão, sendo selecionado aleatoriamente o número de famílias para completar a amostra 

necessária. 

Os critérios de inclusão foram ser hipertenso, diabético, diabético hipertenso ou não 

diabético e não hipertenso, com cônjuge e pelo menos um filho natural do casal de 12 a 30 

anos, todos concordando em participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: ser 

gestante, portador de doenças associadas à baixa imunidade, ou que estivessem em uso de 

medicamentos que pudessem interferir nos resultados dos exames (como corticóides e 

citostáticos), além de indivíduos que não concordassem em participar da pesquisa. 

Após projeto piloto, investigadores treinados procederam a visitas realizadas na 

comunidade, posterior à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os 

participantes responderam a questionário padronizado. Também foi realizada consulta médica 

com coleta da história patológica pregressa pessoal e familiar, mensuração da pressão arterial, 

coleta de sangue e urina e avaliação antropométrica e nutricional. O índice de massa corporal 

(IMC) foi calculado a partir do peso e a altura dos participantes (peso(kg)/altura2(m)) e 

considerado nas análises como variável contínua. 

A renda per capita foi estimada a partir das perguntas: a) Qual a renda familiar (dos 

que moram com você)?, anotada em reais, e b) Incluindo você, quantas pessoas moram na sua 

casa; foi classificada em: até R$ 200,00; mais de R$ 200,00 até R$ 400,00 e mais de R$ 

400,00. A escolaridade foi classificada em “estudou até a 4ª série” e “estudou além da 4ª 

serie”. Como a idade mínima de inclusão na pesquisa foi de 12 anos, consideramos que, para 

todos, ter cursado até a 4ª série significava risco. A cor foi classificada em pretos, pardos e 

brancos. A prática de atividade física foi avaliada através de um questionário que 

discriminava as atividades físicas de lazer realizadas nos últimos 15 dias, o número de vezes 

praticada por semana e o tempo gasto em cada vez (Salles-Costa et al., 2003). Consideraram-
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se sedentários aqueles que praticavam menos de 150 minutos de atividade física de lazer 

semanal (Haskell et al., 2007 e Azevedo et al., 2008). Os indivíduos foram classificado em 

tabagistas (aqueles que responderam já terem fumado pelo menos 100 cigarros ao longo da 

vida) e não tabagistas. Os tabagistas foram  categorizados em: ex-fumante e fumante atual. 

Para a variável consumo de álcool, foram utilizadas as respostas do questionário 

semiquantitativo de freqüência alimentar (QSFA) para adultos e adolescentes. Para investigar 

o consumo alimentar habitual da população adulta e de adolescentes, foi aplicado QSFA 

específico para cada grupo, previamente validados (Sichieri & Everhart, 1998; Araújo et al., 

2008). A partir da freqüência de consumo dos alimentos presentes nos QSFA, nutricionistas 

do estudo formaram grupos de alimentos, a partir do proposto por Nettleton e colaboradores 

(2006), que considerou semelhanças nas características nutricionais, efeitos biológicos e 

freqüência de consumo. 

Foram classificados como hipertensos os indivíduos que, na consulta médica, 

afirmaram já ter tido diagnóstico feito por médico e aqueles cuja medida da pressão 

sistólica foi ≥140 mmHg e ou da pressão diastólica ≥90 mmHg. 

As dosagens bioquímicas foram realizadas no Laboratório Vizela da Fundação 

Municipal de Saúde. O CT, LDL-c e HDL-c foram analisados como variáveis contínuas. 

Para o presente estudo, foram considerados todos os indivíduos com informações 

completas sobre os componentes do perfil lipídico e outras informações colhidas na 

pesquisa. 

Análise estatística 

Foram estimadas associações (coeficiente de regressão linear) brutas e ajustadas de 

CT, LDL-c e HDL-c com variáveis socioeconômicas, hábitos de vida, hipertensão, 

intolerância à glicose e IMC. Utilizou-se a regressão linear do modelo de Equações de 

Estimação Generalizadas (GEE), adequado para observações não independentes, com o 
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programa SPSS versão 17 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos). As variáveis que não 

apresentaram distribuição normal (CT, LDL-c, HDL-c e IMC) foram “log” transformadas. 

Todas as variáveis associadas ao CT, LDL-c e HDL-c com nível de significância <0,05 na 

análise bruta foram retidas para análise múltipla (modelo 1: variáveis socioeconômicas, 

hipertensão, intolerância à glicose e IMC; modelo 2: modelo 1 mais hábitos de vida). Os 

grupos alimentares foram incluídos às variáveis com valor p<0,05 do modelo 2, dando 

origem ao modelo 3. As correlações brutas do CT, LDL-c e HDL-c entre pares familiares 

(“pai e filho”, mãe e filho”, “pai e filha”, “mãe e filha”, “irmão e irmão”, “irmã e irmão”, 

“irmã e irmã”, “pais e filhos”; “irmãos” e “pai e mãe”) foram estimadas com a rotina 

“Family Correlation” do programa FCOR (Statistical Analysis for Genetic Epidemiology – 

S.A.G.E 6.0. Para a estimação da agregação familiar ajustada, foram adotados os 

procedimentos realizados por Ellison et al. (1999). To assess to what extent familial 

aggregation of lipids is due to familial aggregation of lifestyle factors, we calculated 

standardized residuals (mean, 0; standard deviation,1). Os resíduos dos modelos ajustados 

foram utilizados para a estimação da correlação familiar entre pares, independente das 

variáveis incluídas em cada ajuste. Com essa rotina, ao compararmos as correlações brutas 

e ajustadas entre pares familiares, pudemos inferir, de forma indireta, a contribuição das 

variáveis de controle na agregação familiar do CT, LDL-c e HDL-c. Quanto maior a 

diferença observada entre a correlação bruta e a ajustada, maior a contribuição. Outra 

abordagem adotada no presente estudo foi a estimativa da heritabilidade do CT, LDL-c e 

HDL-c. 

Heritabilidade é definida como a proporção da variância total de uma característica 

particular (avaliada em um determinado momento ou idade) em uma população, que seja 

atribuível à variação genética aditiva – chamada de heritabilidade “narrow-sense” ou 

simplesmente heritabilidade (h2) (Visscher et al., 2006). Utilizando a rotina “Family 
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Correlation” do programa ASSOC (Statistical Analysis for Genetic Epidemiology – 

S.A.G.E 6.0), calculamos a heritabilidade do CT, LDL-c e HDL-c ajustando por sexo e 

idade. Este programa can calculate the additive polygenic component of the variance of a 

trait from pedigree data in the presence of other familial correlations. Os efeitos do IMC, 

consumo de bebida alcoólica, cor da pele, escolaridade, intolerância à glicose e atividade 

física de lazer também foram testados como covariáveis. 

O Estudo CAMELIA foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina - UFF/Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) – CEP CMM/HUAP n° 

220/05. Todos os participantes assinaram o consentimento livre e esclarecido. 

Resultados 

O presente estudo incluiu 918 indivíduos em 308 famílias, com 255 pais, 290 mães e 

373 filhos. Os dados referentes à caracterização da amostra estudada são apresentados na 

tabela 1. 

Indivíduos do sexo feminino, com menor escolaridade e renda, ex-fumantes e que 

praticaram menos de 150 minutos de atividade física de lazer por semana apresentaram níveis 

mais elevados de CT (coeficientes brutos de regressão (ß) positivos). Para LDL-c, 

apresentaram níveis mais elevados os indivíduos com escolaridade até a 4° série, ex-fumantes, 

menos de 150 minutos de prática de atividade física de lazer por semana, hipertensos e 

intolerantes à glicose e, quanto maior a idade e o IMC, maior os níveis de CT e LDL-c 

(coeficientes brutos de regressão (ß) positivos). Indivíduos do sexo masculino, negros e 

intolerantes à glicose apresentaram níveis baixos de HDL-c e quanto maior o IMC menor os 

teores plasmáticos de HDL-c (coeficientes brutos de regressão (ß) negativos). Todas as 

associações mostraram valor de p<0,05 (tabela 2 a 4). 

No modelo 1, permaneceram estatisticamente significativas, sendo incluídas no 

modelo 2, as variáveis ‘idade’, ‘sexo’, ‘escolaridade’, ‘intolerância a glicose’ e ‘IMC’. Com a 
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inclusão de ‘hábitos de vida’, permaneceu estatisticamente significativa, além das citadas para 

o modelo 1, a atividade física. Os grupos de alimentos foram incluídos ao modelo 2, gerando 

o modelo 3, tendo sido retida a variável ‘consumo de bebida alcoólica’ para CT e HDL-c e 

grupo alimentar ‘arroz e feijão’ para CT (tabela 2 a 4). 

Os resíduos dos três modelos foram utilizados para estimação da correlação ajustada 

entre pares familiares. A comparação das correlações brutas às ajustadas do CT, LDL-c e do 

HDL-c (tabela 3) permite inferir a influência das variáveis demográficas, comportamentais, 

comorbidades e IMC e grupos alimentares sobre a agregação familiar do CT, LDL-c e do 

HDL-c. As maiores variações ocorreram do modelo bruto para o modelo 1, que incluiu sexo, 

idade, intolerância a glicose e IMC, para CT, LDL-c e HDL-c, envolvendo irmã/irmão, 

irmão/irmão e mãe/filha, respectivamente. Notou-se também grande diferença (CT -17% no 

par “irmão/irmão”; HDL-c - 55,5% no par “irmão/irmão”) nas correlações no modelo 2 e 3, 

quando foi introduzido o consumo de bebida alcoólica. Para os demais pares familiares, as 

variações no coeficiente de correlação dos resíduos das regressões (que traduz a parte da 

variância das medidas atribuídas à agregação familiar) não variou. As correlações entre pares 

com compartilhamento genético, pai ou mãe com filho ou filha e irmãos, foi maior que a 

observada entre pai e mãe. Também, em todos os casos, as correlações entre irmã/irmã foram 

as mais elevadas. As estimativas de heritabilidade variaram entre 0,32 (HDL-c) e 0,50 (CT) 

(tabela 6). 

Discussão 

Os resultados do presente estudo sugerem que, embora exista algum grau de influência 

das variáveis sociodemográficas, comportamentais, comorbidades, IMC e grupos alimentares 

na alteração do perfil lipêmico, elas têm pouca força para explicar a forte agregação familiar 

do CT, LDL-c e HDL-c encontrada. 
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A agregação familiar de CT, LDL-c e HDL-c é investigada há muitos anos sendo 

atribuída ao compartilhamento de genes e de fatores ambientais (Hayman, 2000). Em 1958, a 

agregação familiar do CT foi demonstrada por Schaeffer e colaboradores (1958). A partir de 

então, outros estudos confirmaram a agregação para CT, LDL-c e HDL-c (Garrison et al., 

1979; Sosenko et al., 1980; Morriso et al., 1983). 

A influência das variáveis sociodemográficas, comportamentais, comorbidades, IMC e 

grupos alimentares na agregação familiar do CT, LDL-c e HDL-c, medida pela variação 

percentual entre a correlação bruta e a ajustada pelo modelo 4, variou segundo o par familiar. 

Para o HDL-c, a variação foi de 14% no par pais/filhos e 9% no par irmãos. Para o LDL-c, a 

variação foi de 3,6% para o par pais/filhos e 5,4% para o par irmãos (dados não apresentados). 

Para o CT, a variação foi de 2,7% do par irmãos e nula para o par pais/filhos. Nossos 

resultados foram semelhantes aos encontrados em outros estudos. Ellison e colaboradores 

(1999) encontraram, para o HDL-c, 7% de variação entre irmãos e 9% entre pais e filhos e, 

para o LDL-c, não houve alteração nas correlações entre os pares ao incluir as variáveis 

relacionadas ao estilo de vida no modelo. Este padrão também foi encontrado no Minnessota 

Lipid research clinic family study, que apresentou moderado efeito das variáveis ambientais 

sobre o HDL-c e nenhum efeito sobre o LDL-c (Rice et al., 1991). 

No presente estudo, quando se considerou a diferença entre sexos, observou-se que as 

maiores correlações para as três medidas estudadas foram entre irmãs. Para CT e LDL-c, 

maior entre mães e filhos do que entre pais e filhos. Outros autores também encontraram 

maiores correlações entre pares femininos (Pérusse et al.,1997; Vizcaino et al.,1999; Fuentes 

et al.,2000). Uma provável explicação para a maior correlação entre mães e filhos em relação 

aos pais é a herança mitocondrial, uma vez que os genes dessa organela são transmitidos com 

o citoplasma para o óvulo, o mesmo não acontecendo com o espermatozóide, aumentando a 

semelhança entre mães e filhos (Khoury, 1993). 
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Argumenta-se que, quando há influência genética, a magnitude das correlações entre 

“irmãos” e entre “pais e filhos” deve ser similar e alta, e a entre casais, nula (Pérusse et al., 

1997). No presente estudo, encontrou-se maior correlação bruta entre “irmãos” do que entre 

“pais e filhos” para o CT, LDL-c e HDL-c, e a correlação entre casais encontrada foi inferior 

à de “irmãos” e de “pais e filhos”. Tal padrão de correlação foi encontrado em outros estudos 

(Knuiman et al., 1996; Ellison et al.,1999; Fuentes et al., 2000; Park et al., 2006; Chien et al., 

2007; Velásquez-Meléndez et al., 2007). 

A heritabilidade dos CT, LDL-c é HDL-c é variável entre populações e depende dos 

critérios de inclusão utilizados, das doenças e efeitos dos tratamentos, e das covariáveis 

incluídas no modelo, sendo específica para cada população (McQueen et al., 2003; Zabaneh 

et al., 2009). Apesar dessas fontes de variação, a heritabilidade atribuída aos CT, LDL-c e 

HDL-c em diferentes estudos é alta, demonstrando haver significativo efeito da genética sobre 

o perfil lipídico (Hayman, 2000). A heritabilidade dos CT, LDL-c e HDL-c em nosso estudo 

variou de 0,32 a 0,50, sendo esse resultado consistente com os resultados de outros estudos 

(Malhotra et al., 2005 Bastarrachea et.al., 2007), dois deles brasileiros (Velásquez-Meléndez 

et al., 2007; de Oliveira et. al., 2008). 

No estudo aqui apresentado, o CT, LDL-c e HDL-c praticamente não alteraram seus 

valores de heritabilidade ao serem ajustados (modelo 1 para o modelo2), indicando não haver 

influência das variáveis sociodemográficas, comorbidades e IMC e consumo de bebida 

alcoólica.  Houve semelhança nos resultados entre as duas abordagens adotadas para estimar a 

contribuição genética e das variáveis ambientais entre os pares familiares o CT, LDL-c e 

HDL-c.  

Este estudo apresenta algumas limitações. A taxa de participação foi de 

aproximadamente 56%, semelhante às de outros estudos (Galea et al., 2007; Marques-Vidal, 

2008). Os motivos alegados pelos familiares dos faltantes foram: trabalho, não ter feito jejum, 
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ter consumido bebida alcoólica no dia anterior. As perdas foram maiores entre filhos do sexo 

masculino. A suposição de que houve maior número de perdas em indivíduos com alterações 

CT, LDL-c e HDL-c, filhos de pais com alterações em CT, LDL-c e HDL-c, ou ao contrário, 

não parece muito provável. Supomos que essas perdas não tenham influenciado as estimativas 

apresentadas. Foram excluídos 190 indivíduos que não continham informações completas 

sobre as variáveis estudadas. Consideramos como perdas aleatórias, uma vez que ocorreram 

por dificuldades da permanência dos participantes na unidade de saúde em dias em que a 

espera foi maior e devido às dificuldades técnicas no processamento de amostras de 

sangue/urina. Outro viés a ser considerado é o de classificação, pois os atributos avaliados 

dependem de fatores familiares: tamanho da família, relações biológicas com o índice, 

distribuição das idades dos familiares, assim como a prevalência da desordem (Khoury, 

1993). Para tentar minimizar esse viés, estabelecemos que fossem incluídos de um a três 

filhos de cada família com restrição de idade (12 a 30 anos) e as relações familiares se 

restringiram a marido e mulher e pais e filhos. A validade externa de nosso estudo também é 

limitada. Nas famílias incluídas, pais e mães coabitavam. Sabemos que grande parte dos lares 

brasileiros é chefiado por mulheres (Censo demográfico IBGE, 2000) e os resultados de nosso 

estudo não podem ser estendidos a essas famílias, nas quais, a correlação entre pais e filhos 

teria, potencialmente, menor influência das variáveis ambientais. No nosso estudo, incluímos 

filhos de 12 a 30 anos e o tempo de convivência com os pais não foi considerado, embora a 

idade seja uma variável que, em parte, controle esse efeito. 

Esse estudo aplicou duas técnicas para avaliar a contribuição de variáveis ambientais 

nas correlações do CT, LDL-c e HDL-c entre pares familiares, controlando por variáveis 

sociodemográficas, hábitos de vida, comorbidades e IMC, uma abordagem mais completa do 

que a utilizada em estudos anteriores. Não localizamos estudos brasileiros sobre agregação 

familiar de CT, LDL-c e HDL-c, e os dois estudos que estimam heritabilidade foram com 
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população de outro estado brasileiro. É também um estudo com população monitorada por um 

programa de saúde, fato que poderia levar a maior contribuição das variáveis ambientais, uma 

vez que familiares de pessoas com taxas alteradas poderiam ter comportamentos similares, 

fruto de orientação médica, o que não se comprovou. 

Conclusão 

Nossos resultados permitiram observar que há agregação familiar dos CT, LDL-c e 

HDL-c e apontam para predominância de fatores genéticos pois encontramos pequena 

influência das variáveis ambientais. Tais resultados aplicam-se à população brasileira, 

miscigenada e monitorada por um programa de cuidados primários, e ressaltam que maior 

atenção seja dada a filhos de indivíduos com alterações no perfil lipídico com estímulos a 

hábitos de vida saudáveis desde a infância. 
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Tabela 1 – Freqüência de variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais e 
comorbidades dos indivíduos assistidos pelo Programa Médico de Família do município de 
Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 2006 a 2007 (n=918). 
Variáveis Female Male  

 N(%) N(%) 
Sexo 503 (54.8) 415 (45.2) 
Idade (em anos) 36** (27)*** 41** (31)*** 

Cor da pele1   

Preto 139 (27.9) 103 (25.1) 

Pardo 219 (44.0) 183 (44.6) 

Branco 140 (28.1) 124 (30.2) 

Escolaridade2   

Até 4ª série 160 (31.8) 129 (31.2) 

Da 5ª e mais 343 (68.2) 284 (68.8) 

Renda familiar per capita3   

Até R$ 200,00 249 (50.2) 183 (45.3) 

De R$ 200,00 até R$ 400,00 176 (35.5) 143 (35.4) 

Mais de R$ 400,00  71 (14.3) 78(19.3) 

Fumo4   

Nunca fumou 343 (68.9) 233 (57.0) 

Ex-fumante 80 (16.2) 94 (23.0) 

Fumante atual  75 (15.1) 82 (20.0) 

Atividade física de lazer leve, moderada ou intensa   

150 minutos ou mais por semana 152 (30.2) 182 (43.9) 

Menos de150 minutos por semana 351 (69.8) 233 (56.1) 

Comorbidades   

Hipertensão 6   

Não 327 (65.4) 249 (60.4) 

Sim 173 (43.3) 163 (39.6) 

Intolerância a glicose   

Glicemia < 100mg/dl 336 (71.9) 224 (54,0) 

Glicemia 100 – 125,9mg/dl 131 (28.1) 146 (35.2) 

IMC 26,2 ** (7,5)*** 24,8** (7,1)*** 
As variáveis são expressas como freqüências absolutas e relativas a menos que especificado. 
* o percentual total é inferior a 100. Faltando informações de  2-14 participantes. 
** Média 
*** Intervalo interquartil
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Tabela 2. Coeficiente de regressão brutos e  ajustados1 para colesterol total. Indivíduos assistidos pelo 
Programa Médico de Família do município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 2006 a 2007. 

Variáveis Unadjusted Model1 Model2 Model3 
 ß* (BI95%) ß* (BI95%) ß* (BI95%) ß* (BI95%) 
Sexo     
Feminino 0 0 0 0 
Masculino -0.032 (-0.061 - -0.002) -0.054 (-0.084 - -0.024) -0.048 (-0.078- -0.018) -0.051 (-0.082 - -0.021) 
Idade (em anos) 0.007 (0.007 – 0.008) 0.006 (0.005 - 0.007) 0.006 (0.005 - 0.007) 0.006 (0.004 – 0.007) 
Cor da pele     
Preto 0    
Pardo -0.019(-0.058– 0.021)    
Branco 0.025 (-0.018 – 0.069)    
Escolaridade     
Até 4ª série  0 0 0 0 
Da 5ª serie e mais 0.111 (0.079 – 0.142) 0.036 (0.004 - 0.069) 0.031(-0.001 - 0.063) 0,034 (0,002 – 0,066) 
Renda familiar per capita     

Até R$ 200,00 0 0   
De R$ 200,00 até R$ 400,00 0.007 (-0.028 – 0.042) -0,005 (-0,036 - 0,027)   
Mais de R$ 400,00  0.042 (0.002 – 0.082) 0,031 (-0,007 - 0,070)   

Fumo     
Nunca fumou  0  0  
Ex-fumante 0.146 (0.110 – 0.182)  0.022 (-0.019 – 0.064)  
Fumante atual 0.104 (0.068 – 0.141)  0.015 (-0.025 – 0.055)  
Atividade física de lazer      
150 minutos ou mais por semana 0  0 0 
< 150 minutos por semana 0.068 (0.035 – 0.102)  0.034 (0.004 - 0.064) 0.029 (-0.001 – 0.060) 
Comorbidades     
Hipertensão     
Não 0 0   
Sim 0.123 (0.094 – 0.152) -0.009 (-0.042 - 0.025)   
Intolerância a glicose     
Não 0 0 0 0 
Sim 0.115 (0.081 – 0.149) 0.039 (0.004 - 0.074) 0.040 (0.006 - 0.074) 0.043 (0.009 – 0.077) 
IMC (Kg/m

2
) 0.341 (0.277 – 0.406) 0.144 (0.073 - 0.214) 0.132 (0.061 - 0.20)3 0.133 (0.061 – 0.206) 

Grupos de alimentos     
Frutas, suco de fruta natural e 
vegetais 

   -0.002 (-0.006 – 0.002) 

Carnes vermelhas, processadas, 
suína, vísceras e conservadas em sal 

   -0.001 (-0.021 – 0.019) 

Bebidas alcoólicas (ml)    0.041 (0.010 – 0.072) 
Bebidas cafeinadas    0.005 (-0.006 – 0.015) 
Açúcar, doces e bebidas açucaradas    0.001 (-0.006 – 0.007) 
Aves e peixes    0.028 (-0.006 – 0.062) 
Pães, cereais, batata, bolo e massas, 
sanduíches, pão de queijo, pizza 

   -0,001 (-0,007 – 0.005) 

Óleo, gorduras e batata frita    -0.001 (-0.015 – 0.012) 
Leite e derivados    -0.001 (-0.014 – 0.011) 
Ovos    -0.012 (-0.051 – 0.028) 
Arroz e feijão    -0.012 (-0.023 - -0.001) 

* ß ajustados por GEE 
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Tabela 3. Coeficiente de regressão brutos e  ajustados1 LDL-c. Indivíduos assistidos pelo Programa 
Médico de Família do município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 2006 a 2007. 

Variáveis Unadjusted Model1 Model2 Model3 
 ß* (BI95%) ß* (BI95%) ß* (BI95%) ß* (BI95%) 
Sexo     
Feminino 0    
Masculino -0.019 (-0.064 --0.025)    
Idade (em anos) 0.009 (0.008 – 0.010) 0.008 (0.006 - 0.009) 0.007 (0.006 – 0.008) 0.007 (0.005 – 0.009) 
Cor da pele     
Preto 0    
Pardo -0.027(-0.083 - 0.029)    
Branco 0.027 (-0.032 - 0.085)    
Escolaridade     
Até 4ª série  0 0 0 0 
Da 5ª serie e mais 0.163 (0.118 -0.208) 0.061 (0,010 - 0.111) 0.071 (0.023 -0.120) 0.077 (0.029 – 0.126) 
Renda familiar per capita     

Até R$ 200,00 0    
De R$ 200,00 até R$ 400,00 -0.009(-0.059 - 0.040)    
Mais de R$ 400,00  0.032 (-0.026 - 0.091)    

Fumo     
Nunca fumou  0    
Ex-fumante 0.192 (0.140 – 0.243)    
Fumante atual 0.141 (0.089 – 0.193)    
Atividade física de lazer      
150 minutos ou mais por semana 0  0  
< 150 minutos por semana 0.074 (0.029 - 0.120)  0.030 (-0.011 - 0.071)  
Comorbidades     
Hipertensão     
Não 0 0   
Sim 0.118 (0.075 - 0.161) -0.042(-0.091 - 0.007)   
Intolerância a glicose     
Não 0 0   
Sim 0.149 (0.100 - 0.199) 0.050 (0.000 - 0.101)   
IMC (Kg/m

2
) 0.411 (0.317 - 0.505) 0.249 (0.148 - 0.351) 0.171 (0.076 – 0.265) 0.182 (0.081 – 0.284) 

Grupos de alimentos     
Frutas, suco de fruta natural e 
vegetais 

   -0.001 (-0.007 - 0.006) 

Carnes vermelhas, processadas, 
suína, vísceras e conservadas em sal 

   -0.018 (-0.049 - 0.013) 

Bebidas alcoólicas (ml)    0.031 (-0.013 – 0.074) 
Bebidas cafeinadas    -0.003 (-0.020 - 0.014) 
Açúcar, doces e bebidas açucaradas    0.007 (-0.003 – 0.018) 
Aves e peixes    0.037 (-0.011 – 0.085) 
Pães, cereais, batata, bolo e massas, 
sanduíches, pão de queijo, pizza 

   0.001 (-0.009 - 0.011) 

Óleo, gorduras e batata frita    0.000 (-0.021 – 0.020) 
Leite e derivados    -0.005 (-0.023 - 0.012) 
Ovos    -0.011 (-0.062 - 0.040) 
Arroz e feijão    -0.016 (-0.032 - -0.001) 

*ß ajustados por GEE 
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Tabela 4. Coeficiente de regressão brutos e  ajustados1 HDL-c. Indivíduos assistidos pelo Programa Médico de 
Família do município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 2006 a 2007. 

Variáveis Unadjusted Model1 Model2 Model3 
 ß* (BI95%) ß* (BI95%) ß* (BI95%) ß* (BI95%) 
Sexo     
Feminino 0 0 0 0 
Masculino -0.130 (-0.160 - -0.099) -0.128 (-0.159 - -0.096) -0.137 (-0.168 - -0.107) -0.149 (-0.180 - -0.118) 
Idade (em anos) -0.001(-0.002– 0,000)    
Cor da pele     
Preto 0 0 0 0 
Pardo -0.048(-0.092- -0.004) -0.048 (-0.090 - -0.005) -0.046 (-0.092 - 0.000) -0,046 (-0.087 - -0.005) 
Branco -0.049(-0.096- -0.003) -0.044 (-0.093 - 0.004) -0.044 (-0.085- - 0.002) -0.053 (-0.100 - -0.006) 
Escolaridade     
Até 4ª série  0    
Da 5ª serie e mais -0.001(-0.033– 0.035)    
Renda familiar per capita     

Até R$ 200,00 0    
De R$ 200,00 até R$ 400,00 0.013 (-0.025 – 0.050)    
Mais de R$ 400,00  0.024 (-0.019 – 0.066)    

Fumo     
Nunca fumou  0    
Ex-fumante -0.010(-0.052– 0.033)    
Fumante atual -0.036(-0.085– 0.013)    
Atividade física de lazer      
150 minutos ou mais por semana 0    
< 150 minutos por semana 0.022 (-0.009 – 0.052)    
Comorbidades     
Hipertensão     
Não 0    
Sim -0.022(-0.055– 0.011)    
Intolerância a glicose     
Não 0 0   
Sim -0.053 (-0.089--0.017) -0.021 (-0.059 - 0.016)   
IMC (Kg/m

2
) -0.130 (-0.197--0.063) -0.169 (-0.240- -0.098) -0.171 (-0.238 --0.103) -0.224 (-0.301 - -0.147) 

Grupos de alimentos     
Frutas, suco de fruta natural e 
vegetais 

   0.003 (-0.001 - 0.007) 

Carnes vermelhas, processadas, 
suína, vísceras e conservadas em sal 

   0.003 (-0.020 - 0.027) 

Bebidas alcoólicas (ml)    0.070 (0.038 - 0.102) 
Bebidas cafeinadas    0.009 (-0.004 - 0.022) 
Açúcar, doces e bebidas açucaradas    -0.005 (-0.012 - 0.002) 
Aves e peixes    -0.014 (-0.046 - 0.017) 
Pães, cereais, batata, bolo e massas, 
sanduíches, pão de queijo, pizza 

   0.001 (-0.005 - 0.007) 

Óleo, gorduras e batata frita    0.001 (-0.014 - 0.016) 
Leite e derivados    -0.002 (-0.016 - 0.011) 
Ovos    0.005 (-0.038 - 0.048) 
Arroz e feijão    -0.005 (-0.018 - 0.008) 

*ß ajustados por GEE
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Tabela 5 – Correlação bruta e ajustada* entre pares familiares e colesterol total (CT), LDL-c e HDL-c. Indivíduos assistidos pelo Programa 
Médico de Família do município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 2006 a 2007. 
 CT LDL-c HDL-c 
Pares 
familiares 

Correlação 
bruta 
(p-valor) 

Modelo 1 a 
(p-valor) 

Modelo 2 b 
(p-valor) 

Modelo 3 c 
(p-valor) 

Correlação 
bruta 
 (p-valor) 

Modelo 1 d 
(p-valor) 

Modelo 2 d 
   (p-valor) 

Modelo 3 d 
(p-valor) 

Correlação 
bruta 
 (p-valor) 

Modelo 1 e 
(p-valor) 

Modelo 2 e 

  ( p-valor) 
Modelo 3 f 
( p-valor) 

Pai/filho 
  

0.31 
(<0.01) 

0.35 
(<0.01) 

0.35 
(<0.01) 

0.35 
(<0.01) 

0.37 
(<0.01) 

0.36 
(<0.01) 

0.36 
(<0.01) 

0.36 
(<0.01) 

0,36 
(<0.01) 

0.35 
(<0.01) 

0.35 
(<0.01) 

0.36 
(<0.01) 

Mãe/filho  0.46 
(<0.01) 

0.41 
(<0.01) 

0.42 
(<0.01) 

0.40 
(<0.01) 

0.30 
(<0.01) 

0.29 
(<0.01) 

0.29 
(<0.01) 

0.29 
(<0.01) 

0.26 
(<0.01) 

0.25 
(<0.01) 

0.25 
(<0.01) 

0.24 
(<0.01) 

Pai/filha  
 

0.24 
(<0.01) 

0.21 
(0.02) 

0.21 
(0.02) 

0.23 
(0.012) 

0.15 
(0,07) 

0.14 
(0.05) 

0.14 
(0.05) 

0.14 
(0.05) 

0.22 
(<0.01) 

0.23 
(<0.01) 

0.23 
(<0.01) 

0.25 
(<0.01) 

Mãe/filha 
 

0.31 
(<0.01) 

0.35 
(<0.01) 

0.35 
(<0.01) 

0.35 
(<0.01) 

0.34 
(<0.01) 

0.37 
(<0.01) 

0.37 
(<0.01) 

0.37 
(<0.01) 

0.29 
(<0.01) 

0.36 
(<0.01) 

0.36 
(<0.01) 

0.33 
(<0.01) 

Irmão/irmão 
 

0.26 
(<0.01) 

0.22 
(0.26) 

0.24 
(0.23) 

0.20 
(0.35) 

0.21 
(0,23) 

0.24 
(0.17) 

0.24 
(0.17) 

0.24 
(0.17) 

0.51 
(<0.01) 

0.54 
(<0.01) 

0.54 
(<0.01) 

0.24 
(0.23) 

Irmã/irmão 
 

0.37 
(0.01) 

0.30 
(0.05) 

0.31 
(0.05) 

0.34 
(0.03) 

0.41 
(<0.01) 

0.37 
(0.01) 

0.37 
(0.01) 

0.37 
(0.01) 

0.39 
(<0.01) 

0.45 
(<0.01) 

0.45 
(<0.01) 

0.43 
(<0.01) 

Irmã/irmã 
 

0.62 
(<0.01) 

0.60 
(<0.01) 

0.59 
(<0.01) 

0.64 
(<0.01) 

0,56 
(<0.01) 

0.57 
(<0.01) 

0.57 
(<0.01) 

0.57 
(<0.01) 

0.55 
(<0.01) 

0.52 
(<0.01) 

0.52 
(<0.01) 

0.53 
(<0.01) 

Mãe/pai 
 

0.08 
(0.23) 

0.01 
(0.85) 

0.02 
(0.82) 

0.02 
(0.82) 

0,09 
(0,18) 

0.07 
(0.25) 

0.07 
(0.25) 

0.07 
(0.25) 

0.11 
(0.12) 

0.11 
(0.13) 

0.11 
(0.13) 

0.11 
(0.12) 

Pais/filhos 
 

0.33 
(<0.01) 

0.33 
(<0.01) 

0.33 
 (<0.01) 

0.33 
(<0.01) 

0.29 
(<0.01) 

0.28 
(<0.01) 

0.28 
(<0.01) 

0.28 
(<0.01) 

0.25 
(<0.01) 

0.29 
(<0.01) 

0.29 
(<0.01) 

0.29 
(<0.01) 

Irmãos 
 

0.37 
(<0.01) 

0.35 
(<0.01) 

0.36 
(<0.01) 

0.38 
(<0.01) 

0.37 
(<0.01) 

0.39 
(<0.01) 

0.39 
(<0.01) 

0.39 
(<0.01)) 

0.48 
(<0.01) 

0.50 
(<0.01) 

0.50 
(<0.01) 

0.44 
(<0.01) 

ß ajustados por GEE; 
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Tabela 6: Estimativas de  heritabilidade bruta e ajustada para colesterol total, LDL-c, 
HDL-c. Indivíduos assistidos pelo Programa Médico de Família do município de 
Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 2006 a 2007. 

 Modelo 1a    (SE) pvalor Modelo 2     (SE) pvalor 
Colesterol 

total 
0.49 (0.12) <0.01 0.50 (0.12)b <0.01 

LDL-c 0.41 (0.12) <0.01 0.42 (0.11)c <0.01 
HDL-c 0.32 (0.12) <0.01 0.35 (0.12)d <0.01 

a. modelo ajustado por sexo, idade; 
b. modelo ajustado por sexo, idade, escolaridade, intolerância a glicose,  consumo de bebida alcoólica, grupo arroz e feijão e 
IMC; 
c. modelo ajustado por idade, escolaridade e IMC; 
d. modelo ajustado por sexo, idade, cor da pele, consumo de bebida alcoólica e IMC. 
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9 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

No presente estudo, não podemos garantir a antecedência da exposição em relação ao 

início da doença em filhos que já alguns não moram com os pais. Mas eles constituem 

pequeno percentual do total de filhos. Este cuidado é importante para as hipóteses 

relacionadas à influência de fatores ambientais e à interação entre fatores genéticos e 

familiares (Susser & Susser, 1989).  

A totalidade dos casos não foi representada, pois estes são identificados em locais 

onde estão sendo tratados, o que constitui um limite do desenho aqui adotado (Susser & 

Susser, 1989). Este limite é minimizado pelo delineamento do Programa Médico de Família, 

onde é feito o cadastro dos moradores assistidos com rápida coleta da história patológica 

pregressa. Mesmo os moradores ausentes não ficam sem cadastro, pois há o relato do familiar. 

A condição de saúde é identificada no cadastro, mesmo que este morador não compareça à 
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consulta agendada para confirmação do diagnóstico. Esse cadastro foi que originou o “censo” 

a partir do qual foram selecionados aleatoriamente os casos e controles (moradores não 

incluídos nos cadastros de hipertensos e/ou diabéticos) da presente pesquisa; nos três 

primeiros módulos. Nos demais módulos, foram convidados todas as famílias que atendiam 

aos critérios de seleção.  

Outro viés a ser considerado é o de classificação, pois os atributos dependem de 

fatores familiares: tamanho da família, relações biológicas com o caso índice, distribuição das 

idades dos familiares, assim como a prevalência da desordem (Khoury, 1993). Para tentar 

minimizar esse viés, estabelecemos que fossem incluídos de um a três filhos de cada família e 

as relações familiares se restringiram a marido e mulher e pais e filhos.  

Vieses de seleção devido aos desvios do protocolo do estudo  

Logo nos primeiros módulos visitados, pôde-se perceber que o processo de seleção 

não iria suprir todas as expectativas do projeto com relação ao número necessário de 

participantes com índices de cada condição. Passou-se então a convidar todos os elegíveis. 

Em princípio, esse procedimento não aumenta a probabilidade de viés de seleção. No entanto, 

dado o alto número de não comparecimentos, podemos supor que os que compareceram não 

representam uma amostra aleatória de todos os elegíveis. Por exemplo, pode-se supor que os 

participantes que compareciam aos módulos nos dias de visita do módulo do PMF 

rotineiramente ou que já mantinham um vínculo com os profissionais do setor foram os que 

mais compareceram. Por outro lado, a oportunidade de fazer exames num sábado pode ter 

atraído àqueles que não compareciam às consultas costumeiramente e também àqueles 

extremamente preocupados com sua saúde. Essa observação nos permite concluir que as 
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estimações relativas à adesão aos tratamentos terão que ser analisadas com o máximo de 

cuidado.  

Limitações do estudo 

A participação dos filhos foi a menor, seguida dos pais, com maior percentual de 

participação das mães. No nosso estudo, incluímos filhos de 12 a 30 anos e o tempo de 

convivência com os pais não foi considerado, embora a idade seja uma variável que, em parte, 

controle esse efeito. A mesma limitação refere-se ao tempo de coabitação de casais.  

Pontos positivos do estudo 

Um ponto positivo deve-se ao fato de a amostra ter sido selecionada de população 

assistida pelo PMF de Niterói-RJ, que adota uma abordagem integral ao paciente. A pesquisa 

de fatores de risco para alterações no perfil lipídico nessa população também é uma 

informação nova. Este estudo apresenta características que demonstram a sua contribuição 

para o conhecimento na área de investigação da agregação familiar de CT, LDL-c e HDL-c e 

fatores a eles associados no Brasil: 1) é o primeiro estudo de agregação familiar e 

heritabilidade de lipídios e lipoproteínas desenvolvido no Rio de Janeiro; 2) contribui para 

direcionar medidas de intervenção de saúde e prevenção de doenças crônicas em âmbito 

familiar e não apenas individual; 3) aplica uma modelagem estatística que pode servir de 

modelo para outros estudos de abordagem epidemiológica familiar mais específica ou mais 

complexo. 
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10 CONCLUSÕES  

Nossos resultados permitiram observar que há agregação familiar dos CT, LDL-c e 

HDL-c e apontam para predominância de fatores genéticos pois encontramos pequena 

influência das variáveis ambientais. Tais resultados aplicam-se à população brasileira, 

miscigenada e monitorada por um programa de cuidados primários e ressaltar que, maior 

atenção seja dada a filhos de indivíduos com alterações no perfil lipídico com estímulos a 

hábitos de vida saudáveis desde a infância. 
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12 Anexos 

Anexo 1: Tabelas  

Tabela 1: média dos níveis de LDL-c alterado entre pais e mães comparados com os 
filhos 

 Pai e mãe com LDL 

alterado N Média Erro padrão p-valor 

0,00 15 73,15 6,668 0,000 Filho 1 

1,00 120 97,60 2,100 0,003 

0,00 5 84,97 5,870 0,237 Filho 2 

1,00 50 100,12 3,936 0,063 

0,00 2 77,45 0,085 0,451 Filho 3 

1,00 10 97,05 10,764 0,102 

 
Tabela 2: média dos níveis de LDL-c alterado entre pais ou mães comparados com os 

filhos 

 Pai ou mãe com LDL 

alterado N Média Erro padrão p-valor 

0,00 120 87,38 2,166 0,196 Filho 1 

1,00 95 91,85 2,747 0,203 

0,00 52 88,81 3,507 0,014 Filho 2 

1,00 27 104,54 5,398 0,018 

0,00 10 84,42 10,581 0,191 Filho 3 

1,00 7 104,17 8,141 0,160 
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Tabela 3: média dos níveis de colesterol total alterado entre pais e mães comparados 
com os filhos 

 Pai e mãe com CT 

alterado N Média Erro padrão p-valor 

0,00 48 156,39 4,809 0,035 Filho 1 

1,00 47 170,02 4,148 0,034 

0,00 14 155,30 6,151 0,007 Filho 2 

1,00 20 182,71 6,584 0,005 

0,00 2 163,66 19,605 0,324 Filho 3 

1,00 4 191,99 14,800 0,358 

 

Tabela 4: média dos níveis de colesterol total alterado entre pais ou mães comparados 
com os filhos 

 Pai ou mãe com CT 

alterado N Média Erro padrão p-valor 

0,00 73 144,15 3,931 0,011 Filho 1 

1,00 154 155,83 2,524 0,014 

0,00 27 148,85 4,297 0,019 Filho 2 

1,00 56 166,53 4,672 0,007 

0,00 5 145,46 15,582 0,303 Filho 3 

1,00 12 165,53 10,249 0,314 
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Anexo 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

                                           

Autorização para pesquisa  
Responsável pela pesquisa: Maria Luiza Garcia Rosa 
Departamento de Epidemiologia e Bioestatística Tel: 26299342    
 
Nome do responsável: 
Idade:            Número da identidade: 
Nome do adolescente: 
Idade:            Número da identidade:  
 
Você autoriza seu filho a participar de uma pesquisa ? Queremos saber se seu filho (a)  tem risco de ter 

algum problema cardíaco, no futuro, relacionados aos hábitos de vida e talvez,  a uma  herança genética 
(tendência na família, que passa dos pais para os filhos). 

Durante toda pesquisa, tudo vai ser explicado a você e ao seu filho. Você pode decidir se quer deixar 
que ele continue ou não, em qualquer momento.  

 
Se ele entrar na pesquisa, ele vai ter que responder a um questionário com perguntas sobre o 

nascimento, a família e os hábitos de vida. Vai ter sua pressão, peso e altura medidos e vamos coletar amostras 
de urina de sangue, e fazer um eletrocardiograma. A amostra de urina será utilizada para fazer exames ligados à 
diabetes, hipertensão e doenças nos rins. O sangue será utilizado para medir a glicemia (açúcar no sangue), 
colesterol total e frações, triglicerídeos (gorduras no sangue), insulina de jejum, teste da tireóide , ácido úrico e 
outros exames, e material genético. O material genético isolado do sangue pode indicar uma tendência a 
diabetes, hipertensão e problemas de coração e renais futuros. Esse sangue ficará armazenado, sob a guarda do 
Laboratório do Hospital Universitário Antônio Pedro, para estudos relacionados à diabetes, hipertensão, doenças 
do coração e dos rins.   

 
Tudo que você responder pelo seu filho será mantido em segredo. As informações obtidas serão 

utilizadas exclusivamente neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja revelado e estarão disponíveis para o 
participante, mesmo para aqueles que, em algum momento, decidirem sair da pesquisa. As amostras de sangue 
serão codificadas para garantir o sigilo e a confidencialidade dos resultados. Após 2 anos da 1ª visita, faremos 
uma 2ª visita quando todos os procedimentos serão repetidos.  

 
O benefício esperado com este trabalho será entender melhor algumas causas da diabetes e da 

hipertensão, e de algumas doenças dos rins e do coração interligadas, possibilitando a prevenção precoce e 
tratamento mais eficaz.  

 
Se você tiver alguma dúvida pode nos perguntar. 
 
Se você, depois de ler todo esse documento, permitir que seu filho participe, por favor, assine esta folha 

logo abaixo. 
 
Sim, eu concordo que meu filho participe. 
 
Data:      ___________________________________ 
 
Assinatura ___________________________________________________ 
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Autorização para pesquisa  
Responsável pela pesquisa: Maria Luiza Garcia Rosa 
Departamento de Epidemiologia e Bioestatística Tel: 26299342   
 
Nome: 
Idade:            Número da identidade: 
Você quer participar de uma pesquisa ? Queremos saber se você tem risco de ter algum problema 

cardíaco no futuro, relacionado aos hábitos de vida e talvez,  a uma  herança genética (tendência na família, que 
passa dos pais para os filhos). 

 
Durante toda pesquisa, tudo vai ser explicado a você.  Você pode decidir se quer continuar ou não em 

qualquer momento.  
 
Se você entrar na pesquisa, vai ter que responder a um questionário com perguntas sobre nascimento, a 

família e hábitos de vida. Vai ter sua pressão, peso e altura medidos e vamos coletar amostras de urina, de 
sangue, e realizar um eletrocardiograma. A amostra de urina será utilizada para fazer exames ligados à diabetes, 
hipertensão e doenças nos rins. O sangue será utilizado para medir a glicemia (açúcar no sangue), colesterol total 
e frações, triglicerídeos (gorduras no sangue), insulina de jejum, teste da tireóide , ácido úrico e outros exames, e 
material genético. O material genético isolado do sangue pode indicar uma tendência a diabetes, hipertensão e 
problemas de coração e renais futuros. Esse sangue ficará armazenado, sob a guarda do Laboratório do Hospital 
Universitário Antônio Pedro, para estudos relacionados à diabetes, hipertensão, doenças do coração e dos rins.   

 
Tudo que você responder será mantido em segredo. As informações obtidas serão utilizadas 

exclusivamente neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja revelado e estarão disponíveis para o 
participante, mesmo para aqueles que, em algum momento, decidirem sair da pesquisa. As amostras de sangue 
serão codificadas para garantir o sigilo e a confidencialidade dos resultados. Após 2 anos da 1ª visita, faremos 
uma 2ª visita quando todos os procedimentos serão repetidos.  

 
O benefício esperado com este trabalho será entender melhor algumas causas da diabetes e da 

hipertensão, e de algumas doenças dos rins e do coração interligadas, possibilitando a prevenção precoce e 
tratamento mais eficaz.  

 
Se você tiver alguma dúvida pode nos perguntar. 
 
Se você, depois de ler todo esse documento, concordar em participar, por favor, assine esta folha logo 

abaixo. 
 
Sim, eu concordo em participar. 
 
Data:      ___________________________________ 
 
Assinatura ___________________________________________________ 
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