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RESUMO 

A hipertensão arterial e a dislipidemia são fatores de risco cardiovascular 

potencialmente modificáveis, cuja presença concomitante aumenta o risco de 

novos eventos. 

Foi estudada uma população de portadores de hipertensão arterial sob 

acompanhamento ambulatorial em relação à adequação do perfil lipídico, de 

acordo com as recomendações do NCEP-ATP III. Fatores associados à 

adequação do LDL-C foram determinados, tanto na população total quanto no 

grupo de diabéticos. 

 Dos 1202 pacientes estudados, os 886 (73,8% sexo feminino, idade 

59,9±11,1 anos, 59% brancos) que apresentavam perfil lipídico completo e 

dados para estratificação de risco cardiovascular foram incluídos na análise. Da 

população estudada, 544 (61,4%) tinham LDL-C dentro do alvo recomendado, 

663 (74,8%) apresentavam diagnóstico de dislipidemia e 285 (32,2%) estavam 

em uso de hipolipemiantes. Os indivíduos com LDL-C inadequado 

apresentavam maior idade (61,3±10,3 vs 58,9±11,6 anos; p<0,001), maior 

pressão arterial (PA) sistólica (140,7±22,0 vs 137,7±21,1 mmHg; p=0,04), maior 

prevalência de diabetes (56,1% vs 28,7%; p<0,001), bem como de doença 

cardiovascular (DCV) (27,8% vs 7,7%; p<0,001). Estes pacientes utilizavam 

mais frequentemente três ou mais antihipertensivos (42,7% vs 32,7%; p=0,003) 

e menos comumente apresentavam a PA dentro do alvo terapêutico (27,2% vs 

35,8%; p=0,007). Observou-se uma associação positiva entre o risco 

cardiovascular e o percentual de inadequação do LDL-C. Pacientes com LDL-C 

inadequado apresentavam maior prevalência de síndrome metabólica (54,1% 

vs 41%; p<0,001) e o aumento do número de componentes da síndrome se 
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associou a um pior controle do LDL-C. Em um modelo de regressão logística 

binária incluindo a inadequação do LDL-C como variável dependente, a idade, 

diabetes e doença cardiovascular se associaram de maneira independente com 

a inadequação do LDL-C. Adicionalmente, mesmo após a correção para 

variáveis demográficas e clínicas, a inadequação do LDL-C se associou de 

maneira independente com a doença cardiovascular tanto na população total 

quanto nos diabéticos.  

O controle da dislipidemia em hipertensos permanece inadequado, está 

relacionado ao mau controle da hipertensão e os resultados são ainda mais 

proeminentes em indivíduos com DCV.  

 

Descritores: dislipidemia, hipertensão, fatores de risco 
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ABSTRACT 

Hypertension and dyslipidemia are potentially modifiable cardiovascular 

risk factors, whose presence increases the risk of new events.  

We studied a population of hypertensive outpatients on the 

appropriateness of controlling dyslipidemia, according to individual 

cardiovascular risk profile, following the recommendations of NCEP ATP III. 

Factors of appropriateness of LDL-C were determined both in total population 

and in diabetics.  

Of the 1202 patients studied, the 886 individuals (73.8% female, age 

59.9±11.1 years, 59% white) with complete lipid panel and available data to 

determinate cardiovascular risk were included. Overall, 544 (61.4%) had LDL-C 

within the recommended goal, dyslipidemia was identified in 663 (74.8%) of the 

participants and 285 (32.2%) were taking a lipid-lowering medication (LLM). 

Individuals with inappropriate LDL-C were older (61.3±10.3 vs 58.9±11.6 years; 

p<0,001), had higher systolic BP (140.7±22.0 vs 137.7±21.1; p=0.04mmHg) 

and were more likely to have diabetes (56.1% vs 28.7%; p<0.001) and CVD 

(27.8% vs 7.7%; p<0.001) and to receive three or more antihypertensive drugs 

(42.7% vs 32.7%; p=0.003), although they were less likely to present a 

controlled BP (27.2% vs 35.8%; p=0.007). There was a positive association 

between cardiovascular risk and the percentage of inadequate LDL-C. Patients 

with inadequate LDL-C had a higher prevalence of metabolic syndrome (54.1% 

vs 41%; p<0.001), and the increase of the number of components of the 

syndrome was associated with a poor LDL-C control. In a binary logistic 

regression model including the inadequacy of LDL-C as dependent variable, 

age, diabetes and cardiovascular disease were associated independently with 
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inadequate LDL-C. Moreover, even with correction for demographic and clinical 

variables, the inadequacy of LDL-C was independently associated with CVD 

both in the total population and in patients with diabetes. 

The control of dyslipidemia in hypertensive patients remains inadequate, is 

related to poor BP control and results are even worse in individuals with CVD.  

 

Descriptors: dyslipidemia, hypertension, risk factors 
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1. INTRODUÇÂO 

 

A aterosclerose é uma doença inflamatória de desenvolvimento lento e 

progressivo. O aumento nos níveis plasmáticos de LDL-colesterol (LDL-C) 

leva a um aumento da adesão de monócitos circulantes nas células 

endoteliais arteriais e, ao mesmo tempo, um aumento de deposição de 

partículas de LDL-C na íntima, resultando em uma maior concentração do 

LDL-C. Os monócitos tornam-se aderentes à superfície do endotélio e migram 

para a região subendotelial, com a formação de macrófagos carregados de 

lípides (1). O LDL-C pode sofrer oxidação catalisada através da ligação dos 

scavenger receptor (SR). O LDL-C oxidado (oxLDL) aumenta a expressão de 

citoquinas (2). O oxLDL é quimiotático para monócitos, e é também um dos 

ligantes importantes para scavenger receptor A (SRA), e outros receptores no 

macrófago, que contribuem para a formação das chamadas “células 

espumosas”. O oxLDL está presente nas lesões ateroscleróticas (3). A 

heterogeneidade do LDL-C é caracterizada de acordo com seu tamanho e 

densidade (4). Os LDL-Cs de partículas pequenas e de maior densidade são 

mais aterogênicos que as partículas maiores, bem como a oxidação do LDL-C 

também aumenta a sua aterogenicidade (5). 

Diversos estudos clínicos de prevenção primária e secundária das 

doenças cardiovasculares demonstram que a redução do colesterol 

plasmático com a inibição da HMG-CoA redutase através das estatinas reduz 

a morbidade e mortalidade  cardiovascular em diversas populações. Dentre os 

principais estudos, destacam-se o WOSCOPS (6), o CARE(7), o 

AFCAPS/TexCAPS (8), o LIPID (9), o ARIC (10), HPS (11), o PROSPER (12), 

ALLHAT-LLT (13), o ASCOT (14). Todos estes trabalhos demonstraram os 
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grandes benefícios de se reduzir os níveis séricos das lipoproteínas, colesterol 

total (CT), LDL-C, triglicérides (TG) e apolipoproteínas aterogênicas, reduzindo 

assim mortes por DAC, doenças cardiovasculares, revascularizações, 

cirurgias e angioplastias, e mortalidade global, isso também demonstrado em 

muitos outros trabalhos de igual importância (15-18). O estudo de Holme (19) 

corrobora tais resultados, demonstrando que para cada 1% da redução do 

colesterol, espera-se uma redução de 2% no risco de doença arterial 

coronariana (DAC). De maneira geral, sabe-se que o benefício clínico de ter o 

colesterol em níveis adequados está bem estabelecido (20), e que quanto 

mais altos seus níveis iniciais, maior será o benefício do tratamento, reduzindo 

assim mortes por DAC e o risco de mortalidade total. 

A partir das evidências clínicas disponíveis, grande parte acima descrita, 

o “III National Cholesterol Education Program Expert Panel (NCEP) on 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults” 

(NCEP-ATP III) foi publicado em 2001, determinando diretrizes para avaliação, 

seguimento e tratamento das desordens lipídicas (21). A principal 

característica das diretrizes é a ratificação do estabelecimento do LDL-C como 

alvo primário da terapia, uma vez que se caracteriza como a causa principal 

da DAC e sua diminuição reduz o risco cardiovascular e a adaptação das 

medidas terapêuticas ao perfil individual de risco. A estimativa do risco 

determina o LDL-C a ser atingido e daí a conduta a ser estabelecida. Em 

2004, o NCEP-ATP III publicou um adendo (22), incluindo na estratificação 

uma nova categoria, composta pelos pacientes portadores de muito alto risco 

cardiovascular, com metas de controle ainda mais rígidos, além de  confirmar 

metas e condutas já estabelecidas previamente. 
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Diversos estudos procuraram determinar os níveis de adequação 

terapêutica em diversas populações, considerando que a dislipidemia está 

intimamente relacionada à doença cardiovascular, que seu tratamento é 

estratégia eficaz na prevenção e que objetivos bem definidos estão 

estabelecidos por diretrizes internacionais. Antes do advento do NCEP-ATP 

III, já alguns estudos populacionais demonstraram que o controle da 

dislipidemia era insatisfatório, com alta prevalência de indivíduos mantidos 

fora de valores estabelecidos como alvo. Estes primeiros estudos utilizaram, 

no entanto, metodologias diversas, principalmente no que se refere a critérios 

de seleção e níveis considerados como ideais. A maior parte deles utilizou as 

recomendações do NCEP-ATP I ou NCEP-ATP II (23-29), porém outros 

estabeleciam níveis pré-determinados como metas sem estratificações 

individuais (30-32), alguns consideraram diretrizes locais (33) ou apenas 

estimavam a prevalência de alterações sem avaliar efeitos terapêuticos (34) 

ou ainda outros se basearam em dados a partir de entrevistas (26). Relatos 

adicionais se restringiram à análise de populações diabéticas (35) ou 

portadores de DAC (23, 25, 27, 36-39), ou doença cardiovascular (25, 29). 

Estudos mais recentes avaliaram o controle da dislipidemia utilizando as 

recomendações do NCEP-ATP III (40-49). Embora também tenham 

apresentado diferenças metodológicas em relação à seleção da população 

estudada, à definição de dislipidemia e às coletas dos dados, demonstraram 

de maneira enfática prevalências reduzidas de reconhecimento, tratamento e 

adequação do controle das dislipidemias. Um levantamento de duas 

populações distintas de hipertensos, utilizando recomendações do NCEP-ATP 
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II (50), também confirma o mau controle das desordens lipídicas nesta 

população.  

Utilizando como referência as determinações do NCEP-ATP III, 

avaliamos a prevalência de dislipidemia, a frequência de utilização de drogas 

hipolipemiantes e fatores associados à adequação do perfil lipídico em uma 

população de hipertensos sob acompanhamento ambulatorial.  
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2. OBJETIVOS 

 

1. Determinar o percentual de adequação do perfil lipídico em uma 

população de pacientes portadores de hipertensão arterial sob 

acompanhamento no Ambulatório de Hipertensão e Metabologia 

Cardiovascular da UNIFESP, com ou sem o diagnóstico de diabetes 

mellitus. 

 

2. Caracterizar fatores associados à inadequação do perfil lipídico na 

população estudada.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A seleção dos pacientes foi realizada no Centro Integrado de 

Hipertensão e Metabologia Cardiovascular da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) e o protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNIFESP. Foi conduzido de acordo com a declaração de 

Helsinki e norteado de acordo com a Resolução CNS 196/96, assegurando o 

controle ético do projeto.  

O estudo avaliou os pacientes através da revisão dos prontuários, de 

forma retrospectiva. Todos os dados analisados se referem à última consulta 

médica e aos últimos dados disponíveis referentes aos pacientes. O 

Laboratório do Hospital do Rim e Hipertensão da UNIFESP realizou todas as 

análises bioquímicas. 

A análise incluiu todos os indivíduos hipertensos que apresentassem 

pelo menos um perfil lipídico completo e todos os parâmetros para 

estratificação do risco cardiovascular disponíveis. A estratificação do risco 

cardiovascular seguiu as determinações do NCEP-ATP III (21). Esta 

estratificação permitiu determinar de maneira individualizada os níveis 

recomendados de cada parâmetro associado ao perfil lipídico. Também 

seguindo as recomendações do NCEP-ATP III, calculou-se o risco 

cardiovascular pelo escore de Framingham, que estabelece o risco absoluto 

de DAC em 10 anos segundo o sexo. A Tabela 1 do Anexo demonstra as 

recomendações do NCEP-ATP III utilizadas para a determinação dos valores 

alvo individualizados para cada parâmetro (21). 

As Tabelas 2 e 3 do Anexo demonstram o método utilizado para 

determinação do escore de Framingham e consequente estimativa do risco. 
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Indivíduos que não apresentassem qualquer parâmetro para estratificação de 

risco ou não apresentassem perfil lipídico completo foram excluídos da análise 

(21). 

Uma vez que os níveis de LDL-C representam o alvo primário na grande 

maioria dos pacientes e considerando sua importante correlação com os 

diferentes desfechos cardiovasculares, a população estudada foi estratificada 

de acordo com a presença ou não de níveis devidamente controlados do LDL-

C. Desta forma, o grupo com níveis de LDL-C dentro dos recomendados pelo 

NCEP-ATP III (21), considerado “LDL-C adequado”, foi comparado com os 

demais indivíduos, considerados como “LDL-C inadequado”, em relação aos 

parâmetros estudados. Estabeleceram-se os parâmetros associados à 

adequação do LDL-C em toda a população. As mesmas análises foram 

realizadas em uma subpopulação de diabéticos, seguindo os mesmos 

critérios. Considerou-se como portador de dislipidemia todo indivíduo em uso 

de medicação hipolipemiante ou níveis não recomendados de LDL-C, HDL-C 

ou colesterol não HDL. Foram considerados como apresentando adequação 

global do perfil lipídico os pacientes que apresentassem LDL-C, HDL-C e 

colesterol não HDL-C dentro das metas recomendadas pelo NCEP-ATP III. 

Tanto a confirmação do diagnóstico de hipertensão arterial quanto a 

análise da adequação ou não dos níveis de pressão arterial (PA) seguiram as 

determinações das V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (51). Foram 

considerados indivíduos com “PA adequada” aqueles que demonstrassem PA 

sistólica e PA diastólica dentro dos níveis recomendados. As tabelas 4, 5 e 6 

do Anexo demonstram a metodologia adotada para estimar os valores 

recomendados da PA de maneira individualizada, seguindo as V Diretrizes 
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Brasileiras de Hipertensão (51). A PA média foi determinada através da 

fórmula PAM = (PAD + PAD + PAS) / 3. 

O diagnóstico de SM baseou-se em dois critérios, ou seja, conforme as 

recomendações do NCEP-ATP III (21) (Tabela 7 do Anexo) e do IDF (52) 

(Tabela 8 do Anexo). 

O diagnóstico de diabetes baseou-se na glicemia de jejum e/ou pelo uso 

de hipoglicemiantes, conforme determinações da American Diabetes 

Association (53, 54). A presença de doença cardiovascular foi definida pela 

ocorrência de sintomas de angina ou pelos antecedentes comprovados de 

IAM, AVC, obstrução arterial periférica ou aneurisma de aorta. 

A estimativa da função renal seguiu as equações de Cockcroft-Gault (55) 

e do MDRD (55). Em relação aos indivíduos diabéticos, consideraram-se 

valores adequados de hemoglobina glicada aqueles abaixo de 7%, conforme 

determinação da American Diabetes Association (56). 

  

3.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram expressos como número e porcentagem para as 

variáveis qualitativas e como média ± desvio padrão para as variáveis 

quantitativas.  O Teste “t” de Student e o Teste de Qui-quadradro (ou Teste 

Exato de Fisher, quando apropriado) foram utilizados para comparar os grupos 

com LDL-C adequado e LDL-C não adequado, tanto no grupo como um todo 

como nos portadores de diabetes, em relação às variáveis estudadas.  

Um modelo de regressão logística binária foi utilizado com o objetivo de 

identificar os preditores independentes da inadequação do LDL-C, incluindo as 
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variáveis com significância estatística na análise univariada. Outros modelos 

de regressão logística foram realizadas para avaliar a associação entre a 

inadequação do LDL-C e a presença de DCV. As variáveis demográficas e 

clínicas associadas com o desfecho na população geral foram inseridas no 

modelo.  

Em todos os testes, fixou-se em 0,05 ou 5% o nível de rejeição da 

hipótese de nulidade. A análise estatística foi realizada com o software SPSS 

17.0. 
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4. RESULTADOS 

 

Foram selecionados inicialmente 1202 pacientes em acompanhamento no 

Centro Integrado de Hipertensão e Metabologia Cardiovascular da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Após a análise dos 

prontuários, foram excluídos 316 (26,3%) em razão da ausência de dados 

necessários para a estratificação individualizada do risco cardiovascular, por 

não apresentarem perfil lipídico completo dosado ou pela não confirmação do 

diagnóstico de hipertensão arterial. Os resultados a serem expostos se referem 

aos 886 pacientes incluídos na análise final. 

Na população estudada, o sexo feminino foi mais freqüente (654 

pacientes, ou 73,8%), com média de idade de 59,9±11,1 anos e 59% eram 

brancos. Em relação ao controle do perfil lipídico, 544 (61,4%) apresentavam 

LDL-C adequado de acordo com a estratificação de risco cardiovascular. 

Seiscentos e sessenta e três pacientes de um total de 886 (74,8%) 

apresentaram o diagnóstico de dislipidemia, destes 61,4% mostravam níveis de 

LDL-colesterol adequados, de acordo com a estratificação de risco 

cardiovascular. Dos 663 pacientes, 285 (43%) utilizavam medicamento 

hipolipemiante, mas 48,4% tinham níveis adequados de LDL-colesterol. Entre 

os 285 pacientes em uso de medicamento hipolipemiante, 60% tinham 

adequação do LDL-C. Indivíduos com dislipidemia e 177 (62,1%) indivíduos em 

uso de medicação hipolipemiante. Os níveis de colesterol não HDL estavam 

adequados em 559 (63,1%) pacientes considerando toda a população, 336 

(50,7%) Níveis adequados de maneira global (LDL-C, HDL-C e colesterol não 

HDL) foram encontrados em 323 considerando toda a população (36,5%), 100 
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indivíduos entre a grupo com dislipidemia (15,1%) e 100 indivíduos entre 

aqueles em uso de hipolipemiante (35,1%).  

Em relação aos níveis pressóricos, também grande parte dos indivíduos 

demonstrava um controle insuficiente, de forma que apenas 288 (32,5%) deles 

apresentavam níveis de PA dentro dos alvos individuais e 375 (42,3%) estavam 

com PA abaixo de 140x90mmHg, embora 96% fizessem uso de alguma 

medicação hipotensora. As Tabelas 1, 2 e 3 demonstram os dados 

demográficos, clínicos, laboratoriais da população estudada. 

Uma vez que os níveis de LDL-C são considerados como o alvo 

terapêutico primário na grande maioria dos pacientes e demonstram alta 

correlação com desfechos cardiovasculares, estes foram analisados de 

maneira diferenciada na população em estudo. Foram comparados os grupos 

com e sem adequação dos níveis de LDL-C em relação às diferentes variáveis 

estudadas. As Tabelas 4 e 5 demonstram estas comparações em relação a 

variáveis qualitativas e quantitativas, respectivamente. Verificamos que os 

indivíduos sem adequação dos níveis terapêuticos em relação ao LDL-C 

apresentaram mais frequentemente o diagnóstico de diabetes mellitus, 

síndrome metabólica (tanto pelos critérios do IDF quanto do ATP-NCEP III), 

DAC, AVC, insuficiência cardíaca congestiva e doença cardiovascular como um 

todo. Além disso, menos comumente apresentavam níveis adequados de PA, 

embora fosse mais comum a utilização de três ou mais hipotensores. Também 

apresentavam menos frequentemente níveis de HDL60mgDl, definido como 

HDL elevado pelo NCEP-ATP III. Em relação às variáveis quantitativas 

analisadas, o grupo com LDL-C não adequado demonstrou valores mais 

elevados de cintura (apenas no sexo feminino), PA sistólica, número de 
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hipotensores, CT, LDL-C, VLDL-C, TG, colesterol não HDL, glicose e menores 

níveis de HDL-C e maior idade.  

De acordo com a estimativa de risco de DAC em 10 anos, obtida pelo 

Escore de Framingham, a população se dividiu da seguinte forma: 70 (7,9%) 

com estimativa de risco <10%; 357 (40,3%) com estimativa de risco entre 10 e 

20% e 459 (51,8%) com estimativa de risco acima de 20%. Subdividindo o 

grupo de risco acima de 20%, conforme as recomendações do ATP-NCEP III a 

partir de 2004, o grupo se dividiu da seguinte forma: baixo risco: 70 (7,9%); 

risco intermediário: 357 (40,3%); risco alto: 394 (44,5%) e risco muito alto: 65 

(7,3%). Conforme demonstrado nas Figuras 1 e 2, verificamos que o percentual 

de adequação dos níveis de LDL-C se reduziu à medida que aumentou a 

estimativa de risco pelo Escore de Framingham e a consequente classificação 

de acordo com o risco cardiovascular. De forma semelhante também houve 

menor percentual de adequação às metas à medida que aumentou o número 

de componentes de síndrome metabólica no grupo estudado. Tal achado foi 

significante tanto considerando os critérios do IDF (Figura 3) quanto do ATP-

NCEP III (Figura 4) para o diagnóstico de síndrome metabólica. 

Ao analisar apenas os 348 indivíduos com diabetes mellitus, 156 (44,8%) 

apresentavam LDL-C adequado. Ainda considerando o grupo de diabéticos, 

292 (83,9%) apresentavam o diagnóstico de dislipidemia e 153 (44%) faziam 

uso de hipolipemiantes. Considerando apenas os pacientes diabéticos com 

dislipidemia, 153 (52,4%) utilizavam medicação hipolipemiante e apenas 100 

(34,2%) apresentavam níveis adequados de LDL-C. As tabelas 6 e 7 

demonstram as comparações entre os grupos com e sem adequação dos 

níveis de LDL-C, considerando-se apenas os indivíduos com diabetes mellitus, 
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em relação a variáveis qualitativas e quantitativas, respectivamente. O grupo 

de diabéticos sem adequação dos níveis de LDL-C apresentou mais 

frequentemente o diagnóstico de DAC, AVC, insuficiência cardíaca congestiva 

e doença cardiovascular como um todo. Utilizaram menos frequentemente 

estatinas e hipolipemiantes de forma geral e também menos hipoglicemiantes 

orais. Em relação às variáveis quantitativas analisadas, o grupo com LDL-C 

não adequado demonstrou níveis mais elevados de PA sistólica e PA média. 

Ao contrário do encontrado na população como um todo, no grupo de 

diabéticos não houve associação da presença de síndrome metabólica ou entre 

o número de componentes desta e o percentual de adequação do LDL-C. 

Um modelo de regressão logística binária incluiu a inadequação do LDL-C 

como variável dependente e idade, presença de diabetes, DCV, síndrome 

metabólica, adequação da pressão arterial e doença renal como variáveis 

independentes. Apenas a idade, a presença de diabetes e doença 

cardiovascular se mostraram preditores independentes de inadequação do 

LDL-C. (Tabela 8). Em relação aos modelos construídos para avaliar a relação 

entre inadequação do LDL-C e a presença de DCV, a inadequação do LDC se 

mostrou um preditor independente de DCV mesmo após correção para 

diversas variáveis, tanto na população total quanto no grupo de diabéticos 

(Tabela 9.1 e 9.2). 
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TABELAS 

5.1. TABELA 1 

 

Tabela 1. Características Gerais da População (n=886) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo feminino: 73,8% 

Idade: 59,9±11,1 anos 

Raça: 59%branca; 13,1%negra; 25,7%parda; 2,3% amarela 

Peso: 76,8±18,1 Kg 

IMC: 31,1± 29,4Kgm2 

Cintura: 98,5±13,9cm 

Quadril: 107,3±12,8cm 

PA Sistólica: 138,9±21,5mmHg 

PA Diastólica: 85,5±12,3mmHg 

PA Média: 103,3±14,0mmHg 

Diabetes: 39,3% 

Tabagismo: 7,8% 

Tempo de hipertensão: 17,4±10,4 anos 

Retinopatia hipertensiva: 9,9%  

Dislipidemia: 74,8% 

Doença cardiovascular: 137 (15,5%) 

Síndrome metabólica (IDF): 67,4% 

Síndrome metabólica (NCEP-ATP III): 46,0%  
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5.2. TABELA 2 

 

Tabela 2. Características Gerais da População (n=886) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvo de PA: 32,5%  

PA<140x90mmHg: 42,3%  

Hipotensor: 96,1% 

Três ou mais Hipotensores: 36,6%  

Uso de estatina: 29,9%  

Uso de hipolipemiante: 32,2% 
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5.3. TABELA 3 

 

Tabela 3. Características Gerais da População (n=886) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT: 188,3±39,8mg/dL 

HDL: 51,7±13,6mg/dL 

LDL: 109,9±32,1mg/dL 

VLDL: 27,6±13,7mg/dL 

TG: 140,9±72,7mg/dL 

Colesterol Não HDL: 137,2±35,3mg/dL 

Glicose: 113,0±39,1mg/dL 

Ácido úrico: 5,5±1,5mg/dL 

Creatinina: 0,9±0,2mg/dL 

Potássio: 4,4±0,4mEq/L 

Microalbuminúria (n=623): 27,4±111,8g/min 

PCR (n=426): 0,1±0,3mg/dL 

TSH (n=755): 2,2±4,0UI/mL 

RFG - Cockcroft-Gault: 86,4±36,2mL/min 

RFG - MDRD: 76,8±19,6mL/min 

RFG - Cockcroft-Gault<60mL/min: 20,7%  

RFG - MDRD < 60mL/min: 16,9% 
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5.4. TABELA 4 

 

Tabela 4. Comparação entre os Grupos com LDL-C Adequado e LDL-C não 

Adequado (n=886): Variáveis Qualitativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Feminino 75,0% 71,9% 0,312 

Raça branca 60,1% 57,2% 0,460 

Diabetes 28,7% 56,1% <0,001 

Síndrome metabólica (IDF) 62,7% 74,9% <0,001 

Síndrome metabólica (NCEP) 41%  54,1  <0,001 

Hipotireoidismo (n=755) 12,9% 14,9% 0,388 

Menopausa (n=654) 77,6% 88,6% <0,001 

Tabagismo 7,7%  7,9%  0,925  

Insuficiência coronariana 5,7%  20,8% <0,001 

AVC 2,6%  12,0% <0,001 

ICC 0,7%  3,8%  0,001  

Doença cardiovascular 7,7%  27,8% <0,001 

Diabetes + DCV 2,0%  15,8% <0,001 

Retinopatia hipertensiva 8,6%  11,9% 0,115 

Alvo de PA 35,8% 27,2% 0,007 

PA<140x90mmHg 43,9% 39,8% 0,222 

Uso de hipotensor 95,8% 96,6% 0,546 

Três ou mais hipotensores 32,7% 42,7% 0,003 

Uso de estatina 29,8% 30,1% 0,929 

Uso de hipolipemiante 31,4% 33,3% 0,556 

HDL-C60 mg/dL 27%  19%  0,006 

RFG-CG<60mL/min 20,4% 21,1% 0,817 

RFG-MDRD<60mL/min 15,1% 19,9% 0,063 

 

 

 

 

 

 

 LDL-C Adequado            LDL-C Não Adequado              P 

 (n=544)  (n=342) 
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5.5. TABELA 5 

 

Tabela 5. Comparação entre os Grupos com LDL-C Adequado e LDL-C não 

Adequado da População (n=886): Variáveis Quantitativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade (anos) 58,9±11,6 61,6 ±10,1 <0,001 

 Peso (Kg) 76,0±17,5 78,0 ±19,1 0,112 

 IMC (Kg/m
2
) 30,6±10,6 31,8±10,7 0,107 

Cintura (mulheres) (cm) 96,4±13,6 99,9±14,0 0,002 

Cintura (homens) (cm)  99,9±13,3 101,9±14,6 0,263 

Quadril (cm) 106,7±12,3 108,4±13,6 0,051 

 PA Sistólica (mmHg) 137,7±21,1 140,7±22,0 0,040 

 PA Diastólica (mmHg) 85,2±12,5 86,0 ±12,0 0,367 

 PA Média (mmHg) 102,7±14,1 104,3±14,1 0,111 

Tempo de hipertensão (anos) 15,9±11,1 16,9 ±10,7 0,162 

 Número de hipotensores 2,1±1,2 2,3±1,2 0,006 

CT (mg/dL) 173,9±35,1 211,3±35,8 <0,001 

 HDL-C (mg/dL) 52,5±13,5 50,4 ±13,7 0,023 

 LDL-C (mg/dL) 95,7±25,6 132,6±28,3 <0,001 

 VLDL-C (mg/dL) 26,4±13,7 29,6 ±13,3 0,001 

 TG (mg/dL) 135,5±74,0 149,4±69,7 0,005 

Colesterol não HDL (mg/dL) 122,1±27,7 161,9±32,4 <0,001 

 Ácido úrico (mg/dL) 5,5±1,5 5,7±1,5 0,086 

 Creatinina (mg/dL) 0,9±0,2 0,9±0,3 0,338 

 Potássio (mEq/L) 4,4±0,4 4,5±0,4 0,095 

 Microalbuminúria (g/min) (n=623) 20,1±92,6 37,2 ±133,0 0,072 

 PCR (mg/dL) (n=426) 0,1±0,3 0,1±0,3 0,367 

 TSH (UI/mL) (n=755) 2,0±1,5 2,6±6,2 0,074 

RFG–CG (mL/min) 86,7±35,9 86,1 ±36,7 0,823 

 RFG-MDRD (mL/min) 77,1±19,2 76,4 ±20,2 0,631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LDL-C Adequado LDL-C Não Adequado P 

 (n=544)  (n=342) 
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5.6. TABELA 6 

 

Tabela 6. Comparação entre os Indivíduos Diabéticos com LDL-C Adequado e 

LDL-C não Adequado (n=348): Variáveis Qualitativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Feminino 69,9% 69,3% 0,904 

Raça branca 64,6% 58,7% 0,315 

Síndrome Metabólica (IDF) 86,5% 85,4% 0,765 

Síndrome Metabólica (NCEP) 62,2% 63,5% 0,794 

Hipotireoidismo (n=310) 19,2% 16,7% 0,534 

Menopausa (n=242) 86,1% 88,7% 0,542 

Tabagismo 5,8%  6,3%  0,851 

Insuficiência coronariana 5,8%  21,9%  <0,001 

AVC 0,6%  10,4%  <0,001 

ICC 1,3%  5,2%  0,046 

Doença cardiovascular 7,1% 28,1% <0,001 

Uso de hipotensor 93,7% 96,2% 0,311 

Três ou mais hipotensores  39,2% 39,2% 0,286 

Retinopatia diabética 9,0%  12,0%  0,366 

Retinopatia hipertensiva 18,9%  18,7%  0,963 

Hemoglobina glicada < 7% 54,1% 51,9% 0,695 

Insulina 20,5%  15,1%  0,187 

Hipoglicemiante oral 76,3%  65,6%  0,03 

Uso de estatina 50,0% 33,9% 0,002 

Uso de hipolipemiante 53,2% 36,5% 0,002 

HDL≥60mg/mL 16,7% 21,4% 0,27 

Alvo de PA 31,4% 27,6% 0,438 

PA <140x90mmHg 48,1% 40,6% 0,164 

RFG-CG<60mL/min 19,2% 18,8% 0,909 

RFG-MDRD<60mL/min 13,5% 19,3% 0,148 

                                                LDL-C Adequado (n=156)   LDL-C Não Adequado (n=192)   P 
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5.7. TABELA 7 

 

Tabela 7. Comparação entre os Indivíduos Diabéticos com LDL-C Adequado e 

LDL-C não Adequado (n=348): Variáveis Quantitativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade (anos) 61,3±10,3 61,5±10,1 0,863 

Peso (cm) 78,8±16,9 80,2±18,7 0,465 

IMC 33,2±17,4 33,2±12,8 0,998 

Cintura (mulheres) (cm) 101,0±13,9 102,0±14,1 0,592 

Cintura (homens) (cm) 102,5±11,8 102,3±13,5 0,942 

Quadril (cm) 108,4±13,1 109,5±13,2 0,451 

PA Sistólica (mmHg) 135,8±19,2 140,8±22,4 0,029 

PA Diastólica (mmHg) 82,3±12,5 84,9±12,0 0,054 

PA Média (mmHg) 100,2±13,9 103,6±14,3 0,025 

Tempo de diabetes (anos) 10,3±8,4 10,4±7,5 0,872 

Tempo de hipertensão (anos) 15,5±11,1 16,7±10,8 0,287 

Número de hipotensores 2,1±1,3 2,3±1,3 0,092 

CT (mg/dL) 157,3±32,4 201,5±34,3 <0,001 

HDL-C (mg/dL) 48,8±11,8 50,4±15,6 0,296 

LDL-C (mg/dL) 77,9±15,5 123,2±26,3 <0,001 

VLDL-C (mg/dL) 28,7±16,3 29,3±13,5 0,677 

TG (mg/dL) 144,3±82,4 148,8±72,4 0,588 

Colesterol não HDL(mg/dL) 106,6±24,0 151,9±30,3 <0,001 

Glicose (mg/dL) 134,1±44,4 142,6±52,6 0,114 

Ácido úrico (mg/dL) 5,6±1,6 5,6±1,5 0,966 

Creatinina (mg/dL) 0,9±0,3 1,0±0,3 0,617 

Potássio (mEq/L) 4,5±0,4 4,5±0,4 0,214 

Microalbuminúria (g/min) (n=313) 44,9±142,0 56,4±163,6 0,509 

PCR (mg/dL) (n=174) 0,1±0,3 0,1±0,4 0,163 

TSH (UI/mL) (n=310) 2,0±1,76 2,7±7,8 0,290 

Hemoglobina glicada (%) 7,2±1,5 7,2±1,7 0,742 

RFG-CG (mL/min) 88,7±34,7 88,1±34,0 0,877 

RFG-MDRD (mL/min) 78,3±20,4 77,3±21,2 0,677 

 

 

 

 

 

 LDL-C Adequado LDL-C Não Adequado P 

                                                          (n=156)                          (n=192) 
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5.8. TABELA 8 

 

Tabela 8: Preditores de inadequação do LDL-C  

 
 OR* IC 95% p 

Idade 1,02 1,01-1,03 0,039 
Diabetes 2,94 2,16-4,00 <0,001 
Doença cardiovascular 4,51 2,99-6,80 <0,001 
Síndrome metabólica 1,21 0,88-1,66 0,251 
Adequação da PA 1,31 0,93-1,84 0,120 
Doença renal** 1,11 0,74-1,66 0,621 
*Ajustado para os fatores da tabela 
PA= pressão arterial 
**Ritmo de filtração glomerular estimado <60mL/min (Equação de MDRD) 
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5.9. TABELA 9 

 

Tabela 9.1: Associação entre inadequação do LDL-C e doença cardiovascular 

na população total de portadores de hipertensão arterial 

 
Desfecho: Doença cardiovascular OR IC 95% p 

 População total    
   Não ajustado 4,60 3,10-6,82 <0,001 
   Ajustado para idade, sexo e raça 4,09 2,60-6,42 <0,001 
   Ajustado para idade, sexo, raça e SM 4,05 2,57-6,40 <0,001 
   Ajustado para idade, sexo, raça, SM e PA 4,05 2,57-6,41 <0,001 
   Ajustado para idade, sexo, raça, SM, PA e diabetes 4,03 2,51-6,45 <0,001 

 
 
 

Tabela 9.2: Associação entre inadequação do LDL-C e doença cardiovascular 

na população de diabéticos portadores de hipertensão arterial 

 

Desfecho: Doença cardiovascular OR IC 95% p 

Diabéticos    
  Não ajustado 5,16 2,59-10,27 <0,001 
  Ajustado para idade, sexo e raça 5,24 2,43-11,28 <0,001 
  Ajustado para idade, sexo, raça e SM 5,23 2,43-11,27 <0,001 
  Ajustado para idade, sexo, raça, SM e PA 5,14 2,38-11,10 <0,001 
  Ajustado para idade, sexo, raça, SM, PA, tabagismo, 
história familiar de DCV e doença renal* 

4,84 2,22-10,55 <0,001 

SM= Síndrome metabólica; PA= Pressão Arterial; DCV= Doença cardiovascular 
*Ritmo de filtração glomerular estimado <60mL/min (Equação de MDRD) 
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FIGURAS 

6.1. FIGURA 1 
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FIGURA 1: PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO DOS NÍVEIS DE LDL-C E USO 
DE HIPOLIPEMIANTES DE ACORDO COM A ESTIMATIVA DE RISCO 

CARDIOVASCULAR (ESCORE DE FRAMINGHAM)
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FIGURA 1: PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO DOS NÍVEIS DE LDL-C E USO DE HIPOLIPEMIANTES DE 

ACORDO COM A ESTIMATIVA DE RISCO CARDIOVASCULAR (ESCORE DE FRAMINGHAM) 
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6.2. FIGURA 2 
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6.3. FIGURA 3 
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6.4. FIGURA 4 
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5. DISCUSSÃO  

 

São numerosas as evidências disponíveis que demonstram que a 

dislipidemia é fator importante para o aumento do risco cardiovascular e que 

seu tratamento tem impacto vital na redução da mortalidade e morbidade 

cardiovascular (6-10, 12, 57-62). De longa data têm sido difundidas diretrizes 

com o intuito de facilitar o diagnóstico e tratamento da dislipidemia. O ATP-

NCEP III estabelece metas específicas baseando-se na individualização do 

risco cardiovascular e permite avaliar a real situação de diferentes populações 

em termos de seguimento de diretrizes e adequação terapêutica (21). 

Avaliamos um grupo de indivíduos portadores de hipertensão arterial sob 

acompanhamento ambulatorial, demonstrando que apresentam alta 

prevalência de inadequação do perfil lipídico, confirmando achados de diversos 

outros estudos (40-49). De fato, embora alguns estudos clínicos randomizados 

e controlados incluindo pacientes pré-selecionados e com altas taxas de 

adesão tenham atingido taxas de adequação dos níveis de LDL-C de até 80% 

(63-66), estudos relacionados à prática clínica diária têm demonstrado dados 

menos favoráveis e confirmam nossos achados. Antes do advento do ATP-

NCEP III, um grande levantamento norte-americano com 19867 pacientes 

demonstrou que entre aqueles indivíduos que apresentavam CT≥200mg/dL em 

uma primeira avaliação ou em uso de alguma medicação hipolipemiante, 

apenas 5,4% demonstravam CT<200mg/dL em uma segunda avaliação, sendo 

que apenas 12% estavam em tratamento (32). Adicionalmente, dois grandes 

estudos europeus, englobando um total de 6948 pacientes com DAC, 

demonstraram que a maioria dos pacientes não obtém os valores alvo de LDL-
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C, mesmo considerando os indivíduos que recebem terapia hipolipemiante 

(36). Um terceiro estudo avaliou 4888 pacientes de cinco regiões dos Estados 

Unidos com diagnóstico de dislipidemia e em uso de medicação 

hipolipemiante. Apenas 38% apresentavam níveis adequados de LDL-C 

utilizando as recomendações do ATP-NCEP II (21, 24). Com o ATP-NCEP III, 

um controle mais rígido da dislipidemia foi estabelecido. O estudo de Goff e 

cols., incluindo 6814 indivíduos sem doença cardiovascular, com prevalência 

de dislipidemia de 29,3%, demonstrou controle adequado em 75,2% dos 

participantes com dislipidemia tratada e 85% da população total (49). O estudo 

de Wadwa e cols., incluindo 652 diabéticos e 769 indivíduos considerados 

como grupo controle, demonstrou adequação do perfil lipídico em apenas 41% 

dos diabéticos e 15% do grupo controle, entre os pacientes sob tratamento 

(48). Um total de 49667 pacientes (6961 com diagnóstico de dislipidemia) foi 

incluído em um estudo retrospectivo canadense (45). Dos indivíduos com 

dislipidemia, apenas 36,7% recebiam tratamento e destes, 47,2% estavam 

adequadamente controlados (45). O estudo de Armaganijan e cols., um 

levantamento brasileiro incluindo 120 pacientes com dislipidemia e em uso de 

droga hipolipemiante, demonstrou também um controle inadequado, de forma 

que apenas 41% dos pacientes atingiam as metas de LDL-C. Após um período 

de 12 semanas de acompanhamento, mesmo com ajuste de drogas 

hipolipemiantes, o percentual de adequação passou a 46% (46).  

Poucos estudos avaliaram especificamente indivíduos hipertensos em 

relação à adequação do controle da dislipidemia. Em 1988, um estudo alemão 

de 5376 pacientes já demonstrava que a ocorrência concomitante de 

hipertensão e dislipidemia apresentava um aumento cumulativo no risco de 
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DAC e que grande percentual de hipertensos apresentava altos níveis de 

colesterol (67). Em 2005, um levantamento de 72351 hipertensos, dos quais 

38116 com dislipidemia e 15% em uso de alguma medicação hipolipemiante, 

também demonstrou baixo percentual de controle de dislipidemia nesta 

população (68). Em nosso estudo, encontramos uma prevalência de 

dislipidemia de 74,8%. Apenas 61,4% demonstraram níveis adequados de 

LDL-C, considerado como alvo primário da terapêutica hipolipemiante e 36,5% 

apresentavam perfil lipídico adequado. Ao avaliar apenas os indivíduos com 

diagnóstico de dislipidemia, 48,4% tinham LDL-C dentro dos valores alvo e 

somente 15,1% apresentavam adequação global do perfil lipídico. 

Adicionalmente, apenas 32,2% da população geral utilizava medicação 

hipolipemiante e mesmo considerando os indivíduos com diagnóstico de 

dislipidemia, a maior parte deles não recebia medicação visando sua correção. 

Estes dados confirmam que, em nosso meio, assim como demonstrado pelos 

diversos estudos em diferentes populações, o controle da dislipidemia 

permanece inadequado. 

Neste estudo, a idade, a presença de diabetes e de doença 

cardiovascular se associaram de maneira independente à inadequação do 

LDL-C. Além disso, ao considerar a presença de DCV como variável 

dependente em modelos de regressão logística binária, a inadequação LDL se 

associou de forma independente com a DCV, tanto na população total como 

nos diabéticos. Os menores percentuais de adequação do tratamento 

hipolipemiante foram encontrados exatamente nos indivíduos com maior risco 

cardiovascular. Outros estudos têm sugerido (42, 49), de fato, que pacientes 

com alto risco cardiovascular permanecem subtratados e com perfil lipídico 
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inadequado mais frequentemente que indivíduos com menor risco. Estes 

estudos sugerem que os médicos estejam considerando mais os números 

absolutos obtidos com a análise do perfil lipídico do que seguindo as 

recomendações determinadas pelas diretrizes, desconsiderando assim a 

necessidade de individualização da conduta. O NCEP-ATP III recomenda 

níveis diferenciados a serem obtidos em indivíduos com maior risco 

cardiovascular, o que claramente dificulta a adequação a não ser que haja uma 

intensificação de condutas nestes pacientes. Embora estes achados não 

tenham sido relatados especificamente em populações de hipertensos, seria 

esperado que encontrássemos resultados semelhantes. Sem dúvida, 

alarmante é o fato que, nos indivíduos classificados como de muito alto risco, 

16,9% demonstravam LDL-C adequado e apenas 9,2% apresentavam 

adequação global do perfil lipídico. 

Analisando separadamente os indivíduos com LDL-C adequado e não 

adequado, mais uma vez verificamos que a presença de marcadores de risco 

cardiovascular se associou ao menor controle da dislipidemia. De fato, o grupo 

com LDL-C inadequado apresentou maior média de idade e maior prevalência 

de diabetes, DAC, AVC, insuficiência cardíaca congestiva e doença 

cardiovascular como um todo, mais uma vez reforçando a idéia de que não foi 

considerada de maneira correta a necessidade de tratamento conforme a 

estratificação de risco individualizada. 

Analisando separadamente os indivíduos com diagnóstico de diabetes, 

menos da metade demonstrava LDL-C adequado, percentual que chegou a 

menos de 35% nos indivíduos com dislipidemia. Mais uma vez a adequação foi 

menor nos indivíduos com doença cardiovascular associada, ou seja, no grupo 
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considerado como de muito alto risco, exatamente aquele com níveis alvo mais 

baixos. Os pacientes diabéticos com adequação dos níveis de LDL-C 

utilizavam mais frequentemente estatinas e hipolipemiantes como um todo e 

encontramos uma maior utilização de hipoglicemiantes neste grupo, sugerindo 

que recebiam mais comumente a prescrição adequada ou que apresentavam 

melhor adesão ao tratamento.  

A hipertensão arterial está intimamente associada aos distúrbios 

metabólicos e a combinação de hipertensão e dislipidemia representa uma 

potencialização do risco cardiovascular (67). Além disso, ambas são 

potencialmente tratáveis e sobram evidências de que seu controle adequado 

reduz diversos desfechos cardiovasculares. Por vários motivos, podemos 

concluir que a verificação da associação entre o mau controle da dislipidemia e 

o mau controle pressórico representa o principal achado deste estudo. De fato, 

se a prevalência de adequação do perfil lipídico se mostrou longe do ideal, 

também o controle da PA não demonstrou melhores resultados. Considerando 

os valores alvo determinados pela estratificação de risco cardiovascular, 

apenas 32,5% demonstravam níveis adequados de PA e mesmo considerando 

um valor pré-determinado, também somente 42,3% apresentavam valores 

abaixo de 140x90mmHg. De forma interessante, encontramos uma associação 

entre a presença de inadequação do controle dos níveis de LDL-C e do 

controle da PA. Além disso, o grupo de pacientes com LDL-C inadequado 

também demonstrou tendência a níveis mais elevados de PA e necessitou 

mais comumente a utilização de três ou mais antihipertensivos. 

Em um estudo anterior (69), demonstramos que a presença de síndrome 

metabólica em pacientes hipertensos se relaciona de maneira importante com 
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a presença de doença cardiovascular, associação não encontrada, no entanto, 

nos indivíduos com diabetes mellitus. Neste estudo, os indivíduos sem 

adequação do LDL-C apresentaram mais comumente o diagnóstico de 

síndrome metabólica, tanto utilizando os critérios do IDF quanto do NCEP-ATP 

III. Além disso, o percentual de controle reduziu à medida que aumentou o 

número de componentes da síndrome, utilizando ambas as definições. Esta 

relação não foi encontrada quando analisamos apenas os pacientes diabéticos. 

Mais uma vez demonstramos que pacientes com maior número de fatores de 

risco permanecem com o menor controle da dislipidemia.  

Este estudo apresenta algumas limitações. Todos os dados foram obtidos 

a partir da revisão de prontuários médicos, o que pode ter permitido alguma 

omissão de informações principalmente no que se refere à estratificação do 

risco cardiovascular. No entanto, qualquer informação adicional permitiria 

apenas a classificação em grupos de maior risco, e consequentemente valores 

alvo mais rígidos, o que determinaria possivelmente um controle ainda menor 

do que o descrito. Não há informações a respeito de modificações progressivas 

de doses de hipolipemiantes, principalmente considerando a avaliação 

transversal do estudo. A natureza do estudo também não permite que se 

estabeleçam fatores causais determinantes da má adequação terapêutica. Não 

foi medida a adesão ao tratamento e é possível que represente importante fator 

em relação ao mau controle tanto da dislipidemia quanto da hipertensão 

arterial. Possíveis efeitos de dieta e hábitos de vida da população também não 

foram analisados. Além disso, todos os nossos pacientes eram portadores de 

hipertensão sob tratamento ambulatorial e os resultados se referem 

especificamente a esta população. Mesmo considerando tais limitações, os 
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achados demonstram que há necessidade de adotar medidas mais rígidas 

visando obter melhores resultados no tratamento hipolipemiante. È imperioso 

que de maneira rotineira se reconheçam os fatores de risco individualizado e 

os níveis alvo a serem atingidos.   



 

39 
Tese de Mestrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 



 

40 
Tese de Mestrado 

6. CONCLUSÕES 

 

 Pacientes portadores de hipertensão arterial permanecem 

inadequadamente tratados em relação à dislipidemia, com grande parte 

dos indivíduos não atingindo os alvos terapêuticos, tanto na população 

geral estudada quanto no subgrupo de diabéticos.  

 

 Em hipertensos sob acompanhamento ambulatorial, o inadequado 

controle da dislipidemia está associado ao inadequado controle pressórico 

e à presença da síndrome metabólica.  

 

 A inadequação do LDL-C se associou de maneira independente com a 

presença de doença cardiovascular. 
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ABSTRACT 

Background: Hypertension and dyslipidemia are potentially modifiable 

cardiovascular risk (CVR) factors, whose presence increases the risk of new 

events.  

Methods: We studied hypertensive outpatients regarding goal 

attainment in controlling dyslipidemia, according to individual CVR profile, 

following the recommendations of NCEP-ATP III. Factors of goal attainment for 

LDL-C were determined.  

Results: Of the 1202 patients, the 886 (73.8% female, 59.9±11.1 years) 

with available data to determine CVR were included. Overall, 544 (61.4%) had 

LDL-C within the goal; dyslipidemia was identified in 74% and 32.2% were 

taking a lipid-lowering medication (LLM). Individuals with inappropriate LDL-C 

were older, had higher systolic blood pressure (BP) and were more likely to 

have metabolic syndrome, diabetes and cardiovascular disease (CVD) and to 

receive ≥3 antihypertensive drugs, although they were less likely to show a 

controlled BP. There was a progressive worsening of the LDL-C control as the 

number of components of the metabolic syndrome increased.  There was also a 

progressive increase in the percentage of patients with inappropriate LDL-C 

with increase in CVR. In a logistic regression model including the LDL-C 

inadequacy as a dependent variable, only age, diabetes and CVD were found to 

be predictors of inappropriate LDL-C. Moreover, even with correction for 

demographic and clinical variables, the inappropriate LDL-C was shown to be 

an independent predictor of CVD. 

Conclusions: The control of dyslipidemia in hypertensive patients is far 

from ideal, is related to poor BP control and results are even worse in 

individuals with CVD. The inappropriate LDL-C is an independent predictor of 

CVD.  

Key words: Dyslipidemia, hypertension, cardiovascular disease, risk 

factors 
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INTRODUCTION  

 Hypertension and dyslipidemia are important modifiable risk factors for 

cardiovascular disease (CVD) (1). Several studies have demonstrated that 

reducing cholesterol will decrease the number of cardiovascular events (2). The 

National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP 

III) guidelines identify low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) as a causative 

factor for coronary heart disease (CHD) and a target for lipid-lowering therapy 

(3, 4). The guidelines recommend aggressive reduction of LDL-C according to 

individual baseline risk of future cardiovascular events, defining LDL-C goals 

according to the cardiovascular risk.  

 A number of studies (5-14) in different populations have shown a low 

attainment of cholesterol goals, concluding that dyslipidemia is undertreated. 

The underprescription or discontinuation of statins and other lipid-lowering 

medications (LLM) as well as the poor adherence to prescribed treatment are 

issues that are related with the low prevalence of patients achieving all lipid 

profile goals (15). The aim of this study was to evaluate the adequacy of lipid 

profiles as well as determinants influencing the control of dyslipidemia among 

hypertensive patients with different cardiovascular factors. 

 

METHODS  

  We included adults treated at the Integrated Center for 

Hypertension and Cardiovascular Metabolism of the Federal University of São 

Paulo (UNIFESP). The medical record for each patient was reviewed and the 

most recent data available were considered in the analysis. Only participants 

classified as having hypertension and with a complete lipid profile were 

included.  

  Participants were categorized into NCEP-ATP III (3) risk 

categories based on the 10-year risk of CHD calculated using the Framingham 

risk score (FRS). They were assigned to the following categories: low risk if 

having 0 or 1 risk factors for CHD, intermediate risk if having  2 risk factors and 

FRS<20%, high risk if having CHD or CHD risk equivalent (diabetes or CVD) 

andor FRS>20%, and very high risk if having diabetes and CVD. Participants 

were considered to have an appropriate LDL-C if their LDL-C concentration was 

<160 mgdL for low risk, <130 mgdL for intermediate risk, <100 mgdL for high 

risk and <70 mgdL for very high risk. Dyslipidemia was defined as LDL-C, HDL-
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C or non-HDL levels exceeding the risk group-specific NCEP-ATP III goal or 

current use of lipid-lowering medications (LLM), such as hydroxymethylglutaryl-

CoA reductase inhibitors, bile acid sequestrants, fibric acid derivates, or niacin. 

  Patients were considered to have hypertension if they received 

antihypertensive drug treatment or if their blood pressure (BP) was 

140/90mmHg or higher. BP control was defined according to recommendations 

of the VII Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, 

Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (16). 

  Metabolic syndrome was diagnosed according to NCEP-ATP III 

(3) and diabetes according to the American Diabetes Association criteria (17). 

Glycosylated hemoglobin was considered normal if <7%. 

  CVD was defined as the presence of CHD (evidence of silent 

myocardial infarction or myocardial ischemia, history of unstable angina or 

stable angina pectoris, and history of coronary angioplasty or coronary artery 

surgery) or CHD risk equivalent (stroke, peripheral arterial  disease, abdominal 

aortic aneurysm, carotid artery disease, renal artery disease), according to 

American Heart Association guidelines (16). 

  The glomerular filtration rate (GFR) was estimated using the 

formulas described in the MDRD study (18). 

  Data were compared between patients with appropriate and 

inappropriate LDL-C, and the parameters associated with the adequacy of LDL-

C were determined. The same analysis was performed on a subgroup of 

diabetics, following the same criteria. 

 Data were summarized by the mean ± standard deviation for 

quantitative traits and by percentage for categorical traits. Continuous variables 

were compared using Student’s t test and categorical values by the chi-squared 

test (or Fisher’s exact test when appropriate). Binary logistic regression was 

employed to identify independent predictors of inadequate LDL-C including 

variables with statistical significance in univariate analysis. The following 

variables were included: age, diabetes, CVD, metabolic syndrome, kidney 

disease (defined as GFR<60 mL/min) and inadequate BP. Other logistic 

regression models were performed to assess the independent association 

between inadequate LDL-C and CVD. Demographic and clinical variables 

associated with this outcome in the general population were entered into the 

multivariate-adjusted models. The multivariate models were performed in steps 
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and were built for the total study sample as well as for patients with diabetes. 

Values of p<0.05 were considered to be significant. Analyses were performed 

using SPSS 17.0 software.  

The study protocol was approved by the UNIFESP Ethics in Research 

Committee. The study was conducted in accordance with the Declaration of 

Helsinki and with Brazilian National Ministry of Health Resolution CNS 196/96. 

 

 

RESULTS  

 Of 1202 patients entered in the study, 316 (26.3%) had no diagnosis of 

hypertension, no complete lipid panel or no available data to calculate FRS and 

were thus excluded from the final analysis. A total of 886 participants (73.8% 

female, age 59.9±11.1 years, 59% white) were included in the evaluation.  

 Baseline characteristics of the population are shown in Table 1. A total of 

544 (61.4%) patients showed appropriate LDL-C according to risk stratification. 

Dyslipidemia was identified in 663 (74.8%) participants and 285 (32.2%) were 

taking LLM. Among patients with dyslipidemia, 43% were taking LLM (93% of 

them were on statins) and only 48.4% met their recommended LDL-C goal. 

When considering the 285 patients taking LLM, the percentage of patients 

showing appropriate LDL-C was 60%. Attainment of the recommended non-

HDL cholesterol goal was found in 63.1% of all patients, 50.7% of dyslipidemic 

subjects and 62.1% of those taking LLM. The prevalence of patients achieving 

all lipid profile goals (LDL-C, HDL-C and non-HDL cholesterol) was 36.5% 

among the study population, 15.1% of dyslipidemic subjects and 35.1% of those 

taking LLM. 

 Overall, only 32.5% had appropriate BP levels and 42.3% had a BP of 

140/90 mmHg or lower, although 96% were taking antihypertensive drugs.  

 As shown in Table 1, patients not meeting appropriate LDL-C had higher 

age, were more likely to have diabetes or CVD and to receive three or more 

antihypertensive drugs, although they were less likely to show controlled BP.

 Considering the NCEP-ATP III risk categories, 7.9% of the participants 

were at low risk, 40.3% were at intermediate risk, 44.3% were at high risk and 

7.3% were at very high risk of CHD. As shown in Figure 1, the percentage of 

LDL-C and goal attainment of global lipid profile differed significantly between 

CHD risk categories, with the highest control percentages among those with 
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lower risk. Conversely, there was an inverse association between the 

prevalence of patients taking LLM and cardiovascular risk stratification. 

 As shown in Figure 2, there was a lower percentage of attainment of the 

recommended LDL-C goal as the number of components of metabolic 

syndrome increased. 

 When considering only patients with diabetes, 156 (44.8%) showed 

appropriate LDL-C, dyslipidemia was identified in 83.9%, and 44% were taking 

LLM. Among diabetic patients with dyslipidemia, 34.2% showed appropriate 

LDL, and 52.4% were taking LLM. As shown in Table 2, diabetic patients 

without appropriate LDL-C had higher systolic and diastolic BP levels and were 

more prone to have CVD and less likely to receive LLM and oral antidiabetic 

drugs. Unlike that found in the overall population, in patients with diabetes there 

was no association between the components of metabolic syndrome and the 

percentage of patients with appropriate LDL-C. 

In the binary logistic regression model including LDL-C goal attainment 

as a dependent variable, only age, diabetes and CVD were found to be 

predictors of inappropriate LDL-C (Table 3). In all regression models built to 

assess the independent relationship between LDL-C and CVD, inappropriate 

LDL-C, even corrected for confounders and other clinical variables, was a 

significant, independent predictor of CVD within the total study sample as well 

as among patients with diabetes, as shown in Table 4. 

 

 

DISCUSSION  

 We evaluated a group of hypertensive patients, demonstrating a poor 

control of lipid profile, confirming findings of several other studies, which show 

that the control of dyslipidemia remains far from ideal, regardless the guidelines 

used and the type of population studied (5-14). In fact, while LDL-C goal 

attainment has exceeded 80% in some randomized controlled studies, including 

selected patients with high rates of compliance and aggressive treatment 

strategies (19-20), studies related to actual clinical practice have shown less 

favorable data and confirm our findings (21).  

 Unlike other studies that have examined general populations (8, 11, 13) 

or patients with CVD (6, 7, 9, 12), this study specifically addressed the 

hypertensive population and allowed us to establish an association between 
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lipid lowering treatment and the adequacy of antihypertensive therapy. 

Hypertension is closely linked to metabolic disorders and the combination of 

hypertension and dyslipidemia represents an important increment in 

cardiovascular risk. Moreover, both are potentially treatable conditions and 

there are plenty of evidenced-based data showing that their control reduces 

cardiovascular events. In our study, most of the population showed inadequate 

attainment of lipid profile goals, and almost 40% of them had LDL-C levels 

above the recommended goal. Moreover, less than one-third of the population 

was taking LLM, and even considering the individuals diagnosed as 

dyslipidemics, most of them were not receiving medication aimed to its 

correction. These data are in agreement with other studies that had specifically 

evaluated hypertensive patients in relation to their goal attainment in controlling 

dyslipidemia (22-25). A report of 5,376 patients had already shown that the 

simultaneous occurrence of hypertension and dyslipidemia leads to a 

cumulative increase in CVD risk and that a large percentage of hypertensive 

subjects show high levels of cholesterol (22). In addition, a survey of 72,351 

hypertensive patients, including 38,116 with dyslipidemia and 15% taking LLM, 

also showed a poor control of dyslipidemia (23). In our study, goal attainment in 

regard to lipid profile was shown to be far from adequate, and control of BP also 

did not show better results. Considering the goal set by the cardiovascular risk 

assessment, only 32.5% of the population studied demonstrated appropriate BP 

and only 42.3% had values below 140/90 mmHg. Interestingly, we found an 

association between the presence of inadequate control of LDL-C and BP. 

Patients with inappropriate LDL-C levels also demonstrated a trend towards 

higher BP and needed more commonly the use of three or more 

antihypertensive drugs. 

 In this study, higher age, diabetes and CVD were independent predictors 

of inadequate control of LDL-C. Furthermore, when considering CVD as a 

dependent variable in multivariate logistic regression models, inappropriate LDL 

was an independent predictor of CVD both in the total population and in patients 

with diabetes. Other studies have suggested (26, 27), in fact, that patients with 

high cardiovascular risk remain with undertreated dyslipidemia more often than 

individuals with lower risk. These studies suggest that physicians usually 

consider the absolute numbers from a lipid profile analysis rather than follow the 

recommendations set by the guidelines, and that they did not take into account 
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individual risk. NCEP-ATP III recommends that lower LDL-C levels be obtained 

in individuals with increased cardiovascular risk, which clearly makes it 

essential to establish a more aggressive treatment in this subset of subjects. 

We believe that these findings have not been previously reported specifically in 

hypertensive populations, but we expect that similar results would be found. 

Undoubtedly alarming is the fact that in subjects classified as very high risk, 

only 16.9% demonstrated appropriate LDL-C and less than 10% had overall 

goal attainment in their lipid profile. 

 Patients with diabetes also displayed poor control of dyslipidemia. Less 

than half the patients had an appropriate LDL-C, where the percentage among 

subjects with dyslipidemia was less than 35%. Again, goal attainment was lower 

in subjects with associated CVD, particularly those with more rigid goals. 

Diabetic patients with appropriate LDL-C were more likely to receive LLM and 

antidiabetic drugs, suggesting that most usually received aggressive treatment 

or had better compliance.  

 We have already demonstrated that the presence of metabolic syndrome 

in hypertensive patients is associated with an increased prevalence of CVD, 

although when considering those with diabetes such relation was no longer 

observed (28). In the present study, individuals without appropriate LDL-C were 

more commonly diagnosed with metabolic syndrome. Furthermore, the 

prevalence of controlled LDL-C decreased as the number of components of the 

syndrome increased. This relationship was not found when we analyzed only 

patients with diabetes. These findings provide additional evidence that patients 

with more risk factors show the least control of dyslipidemia.   

 Our study has some limitations. Data were obtained from medical chart 

documentation, which may have allowed some omission of information 

especially in relation to cardiovascular risk stratification. However, any 

additional information would allow the classification in high-risk groups, and 

consequently more rigid lipid goals, leading to a possible finding of a worse 

control of lipid profile. We have no information about dose titration. The cross-

sectional nature of the study also does not allow us to infer any causal 

relationship. We did not assess compliance which may represent an important 

factor in relation to poor control of both dyslipidemia and hypertension. Even 

considering these limitations, our findings demonstrate that it is imperative to 



Artigo Submetido à Publicação 

62 
Tese de Mestrado 

recognize the risk factors on an individual basis and to get better results on 

lipid-lowering treatment among patients with hypertension.   

Our study demonstrates that the control of dyslipidemia remains a 

cornerstone in the treatment of the hypertensive population and its low goal 

attainment is related to a poor BP control. Inappropriate LDL-C is an 

independent and significant predictor of CVD.  
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Table 1: Patient characteristics in the total population and in patients with 
vs. without adequate LDL-C:  

 Total 
population 

(n=886) 

Adequate 
LDL-C 

(n=544) 

Inadequate 
LDL-C 

(n=342) 

p 

Female gender 73.8% 75% 71.9% 0.312 
Age (years) 59.9±11.1 58.9±11.6 61.6±10.1 <0.001 
Race (white) 59% 60.1% 57.2% 0.460 
BMI (Kg/m2) 31.1± 29.4 30.6±10.6 31.8±10.7 0.107 
Systolic BP 138.9±21.5 137.7±21.1 140.7±22.0 0.040 
Diastolic BP 85.5±12.3 85.2±12.5 86.0±12.0 0.367 
Diabetes 39.3% 28.7% 56.1% <0.001 
Metabolic syndrome 46.0% 41% 54.1% <0.001 
Smoking 7.8% 7.7% 7.9% 0.925 
CVD 15.5% 7.7% 27.8% <0.001 
BP goal 32.5% 35.8% 27.2% 0.007 

3 antihypertensive drugs 36.6% 32.7% 42.7% 0.003 

LLM 32.2% 31.4% 33.3% 0.556 
Total cholesterol (mg/dL) 188.3±39.8 173.9±35.1 211.3±35.8 <0.001 
HDL-C (mg/dL) 51.7±13.6 52.5±13.5 50.4±13.7 0.023 
LDL-C(mg/dL) 109.9±32.1 95.7±25.6 132.6±28.3 <0.001 
VLDL (mg/dL) 27.6±13.7 26.4±13.7 29.6±13.3 0.001 
Triglycerides (mg/dL) 140.9±72.7 135.5±74.0 149.4±69.7 0.005 
Non HDL cholesterol (mg/dL) 137.2±35.3 122.1±27.7 161.9±32.4 <0.001 

HDL-C60 mg/dL 23.9% 27% 19% 0.006 

C reactive protein (mg/dL) 0.1±0.3 0.1±0.3 0.1±0.3 0.367 
Kidney disease 16.9% 15.1% 19.9% 0.063 

Microalbuminuria (g/min) 27.4±111.8 20.1±92.6 37.2±133.0 0.072 
BMI=body mass index; BP=blood pressure; CVD=cardiovascular disease; LLM= lipid-lowering medication;  
*Glomerular filtration rate<60mL/min (MDRD Equation) 
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Table 2: Patient characteristics in the total diabetics’ population and in 
patients with vs. without adequate LDL-C: 

 Total 
population 

(n=348) 

Adequate 
LDL-C 

(n=156) 

Inadequate 
LDL-C 

(n=192) 

p 

Female gender  69.5% 69.9% 69.3% 0.904 
Age (years) 61.4±10.2 61.3±10.3 61.5±10.1 0.863 
Race (white) 49.7% 64.6% 58.7% 0.315 
BMI (Kg/m2) 33.2±15 33.2±17.4 33.2±12.8 0.998 
Systolic BP 138.6±21.2 135.8±19.2 140.8±22.4 0.029 
Diastolic BP 83.8±12.3 82.3±12.5 84.9±12.0 0.054 
Metabolic syndrome 62.9% 62.2% 63.5% 0.794 
Smoking 6% 5.8% 6.3% 0.851 
CVD 18.7% 7.1% 28.1% <0.001 
Diabetic retinopathy 10.6% 9.0% 12.0% 0.366 
BP goal 29.3% 31.4% 27.6% 0.438 

3 antihypertensive drugs 39.7% 35.9% 42.7% 0.196 

LLM 44% 53.2% 36.5% 0.002 
Insulin 17.5% 20.5% 15.1% 0.187 
Antidiabetic oral drugs 70.4% 76.3% 65.6% 0.03 
Glucose(mg/dL) 138.8±49.2 134.1±44.4 142.6±52.6 0.114 
Glycosilated hemoglobin <7% 52.9% 54.1% 51.9% 0.695 
Total cholesterol (mg/dL) 181.7±40.0 157.3±32.4 201.5±34.3 <0.001 
HDL-C (mg/dL) 49.7±14.1 48.8±11.8 50.4±15.6 0.296 
LDL-C(mg/dL) 102.9±31.6 77.9±15.5 123.2±26.3 <0.001 
VLDL (mg/dL) 29.0±14.8 28.7±16.3 29.3±13.5 0.677 
Triglycerides (mg/dL) 146.8±77.0 144.3±82.4 148.8±72.4 0.588 
Non HDL cholesterol (mg/dL) 131.4±35.6 106.6±24.0 151.9±30.3 <0.001 

HDL-C60 mg/dL 19.3% 16.7% 21.4% 0.27 

C reactive protein (mg/dL) 0.1±0.4 0.1±0.3 0.1±0.4 0.163 
Kidney disease* 16.7% 13.5% 19.3% 0.148 

Microalbuminuria (g/min) 51.1±153.8 44.9±142.0 56.4±163.6 0.509 
BMI=body mass index; BP=blood pressure; CVD=cardiovascular disease; LLM= lipid-lowering medication;  
*Glomerular filtration rate<60mL/min (MDRD Equation) 
  



Artigo Submetido à Publicação 

68 
Tese de Mestrado 

Table 3: Predictors of LDL-C inadequacy 

 OR* 95% CI p-value 

Age 1.02 1.01-1.03 0,039 
Diabetes 2.94 2.16-4.00 <0.001 
Cardiovascular disease 4.51 2.99-6.80 <0.001 
Metabolic syndrome 1.21 0.88-1.66 0.251 
BP adequacy 1.31 0.93-1.84 0.120 
Kidney disease** 1.11 0.74-1.66 0.621 
*Adjusted for factors in the table. 
BP=Blood pressure 
**Glomerular filtration rate <60mL/min (MDRD Equation) 
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Table 4: Association of LDL-C inadequacy with cardiovascular disease 

Outcome OR 95% CI p-value 

Total population    
   Unadjusted 4.60 3.10-6.82 <0.001 
   Adjusted for age, gender and race 4.09 2.60-6.42 <0.001 
   Adjusted for age, sex, race, MS 4.05 2.57-6.40 <0.001 
   Adjusted for age, gender, race, MS and BP 4.05 2.57-6.41 <0.001 
   Adjusted for age, gender, race, MS, BP and 
diabetes 

4.03 2.51-6.45 <0.001 

   Adjusted for age, gender, race, MS, BP, 
diabetes, smoking, familiar history of CVD and 
kidney disease* 

3.79 2.35-6.11 <0.001 

Diabetics    
  Unadjusted 5.16 2.59-10.27 <0.001 
  Adjusted for age, gender and race 5.24 2.43-11.28 <0.001 
  Adjusted for age, sex, race, MS 5.23 2.43-11.27 <0.001 
  Adjusted for age, gender, race, MS and BP 5.14 2.38-11.10 <0.001 
  Adjusted for age, gender, race, MS, BP, 
smoking, familiar history of CVD and kidney 
disease* 

4.84 2.22-10.55 <0.001 

MS= Metabolic syndrome; BP=blood pressure; CVD=cardiovascular disease 
*Glomerular filtration rate <60mL/min (MDRD Equation) 
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FIGURE LEGENDS 
 
FIGURE 1: Percentage of patients with appropriate LDL-C, appropriate global 

lipid profile and use of lipid-lowering medications according to Framingham Risk 
Stratification 
*LLM=Lipid-lowering medication 
 
FIGURE 2: Percentage of patients with appropriate LDL-C, appropriate global 
lipid profile and use of lipid-lowering medications according to metabolic 
syndrome components 
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Figure 1 
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Figure 2 
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ANEXO 1: TABELAS 
 
10.1 TABELA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 1. Meta do LDL-C de acordo com os Fatores de Risco* 

Fatores de Risco Alvo LDL-C/mg/dL 

0-1 - Fator de Risco 

≥2 Fatores de Risco 

Calcular Framigham 

<160mg/dL 

Framigham % Alvo LDL-C/mg/dL 

 

>20%  
 
10-20%  
 
<10%  

DM ou DCV <100mg/dL 
 
DM e DCV <70mg/dL 

Diabetes melito e/ou DCV 

<100mg/dL 
 
<130mg/dL 
 
<160mg/dL 

 

 

<100mg/dL 
 
<70mg/dL 

DCV e/ou DM Alvo LDL-C/mg/dL 

*Se o Paciente tiver o nível de HDL-C ≥60 mg/dL, subtraia-se um fator de risco (porque 
o alto nível de HDL-C diminui o risco de DAC). 
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10.2 TABELA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Idade Pontos 

20-34 -9 

35-39 -4 

40-44 0 

45-49 3 

50-54 6 

55-59 8 

60-64 10 

65-69 11 

70-74 12 

75-79 13 

Colesterol Pontos/Idade Pontos/Idade Pontos/Idade Pontos/Idade Pontos/Idade

 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

<160 0 0 0 0 0 

160-199 4 3 2 1 0 

200-239 7 5 3 1 0 

240-279 9 6 4 2 1  

≥280 11 8 5 3 1 

 Pontos/Idade Pontos/Idade Pontos/Idade Pontos/Idade Pontos/Idade

 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

Não Fumante 0 0 0 0 0 

Fumante 8 5 3 1 1 

HDL Pontos 

≥60 -1 

50-59 0 

40-59 1 

<40 2 

 Pressão Sistólica Sem Tratamento Em Tratamento 

 <120 0  0  

 120-129 0  1  

 130-139 1  2  

 140-149 1  2  

 ≥160 2  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Total de Pontos Risco em 10 anos  Total de Pontos Risco em 10 anos 

<0 <1% 11 8% 

0 1% 12 10% 

1 1% 13  12% 

2 1% 14 16% 

3 1% 15 20% 

4 1% 16 25% 

5 2% ≥17 ≥30% 

6 2%  

7 3%  

8 4%  

9 5%  

10 6%  

   

 

 

 

     

Tabela 2. Risco em 10 anos para DAC em homens (Pontuação do Escore de Framingham) 
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10.3 TABELA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Idade Pontos 

20-34 -7 

35-39 -3 

40-44 0 

45-49 3 

50-54 6 

55-59 8 

60-64 10 

65-69 12 

70-74 14 

75-79 16 

Colesterol Pontos/Idade Pontos/Idade Pontos/Idade Pontos/Idade Pontos/Idade

 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

<160 0 0 0 0 0 

160-199 4 3 2 1 1 

200-239 8 6 4 2 1 

240-279 11 8 5 3 2  

≥280 13 10 7 4 2 

 Pontos/Idade Pontos/Idade Pontos/Idade Pontos/Idade Pontos/Idade

 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

Não Fumante 0 0 0 0 0 

Fumante 9 7 4 2 1 

HDL Pontos 

≥60 -1 

50-59 0 

40-59 1 

<40 2 

 Pressão Sistólica Sem Tratamento Em Tratamento 

 <120 0  0  

 120-129 1  3  

 130-139 2  4  

 140-149 3  5  

 ≥160 4  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Total de Pontos Risco em 10 anos  Total de Pontos Risco em 10 anos 

<9 <1% 20 11% 

9 1% 21 14% 

10 1% 22  17% 

11 1% 23 22% 

12 1% 24 27% 

13 2% ≥25 ≥30% 

14 2%   

15 3%  

16 4%  

17 5%  

18 6%  

19 8%  

   

 

 

 

     

Tabela 3. Risco em 10 anos para DAC em mulheres (Pontuação do Escore de Framingham) 
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10.4 TABELA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 4. Classificação da pressão arterial de acordo com a 
medida casual no consultório (> 18 anos) 
 

Classificação PAS 
(mmHg) 

PAD 
(mmHg) 

 

Ótima <120 <80 
 

Normal <130 <85 
 

Limítrofe 130-139 85-89 
 

Hipertensão Estágio 1 140-159 90-99 
 

Hipertensão Estágio 2 160-179 100-109 
 

Hipertensão Estágio 3 ≥180 ≥110 
 

Hipertensão Sistólica Isolada ≥140 <90 

 Quando as pressões sistólica e diastólica de um paciente situam-se em 
categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para classificação da 
pressão arterial. 

 



Anexos 

79 
Tese de Mestrado 

10.5 TABELA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 5. Identificação de fatores de risco cardiovascular 
 

Fatores de Risco maiores 
 

Tabagismo 
 

Dislipidemia 
 

Diabetes Melito 
 

Nefropatia 
 

Idade acima de 60anos 
 

História familiar em: 

 Mulheres com menos de 65 anos 

 Homem com menos de 55 anos 

Outros fatores 
 

Relação cintura/quadril aumentada 
 

Circunferência da cintura aumentada 
 

Microalbuminúria aumentada 
 

Tolerância à glicose diminuída/glicemia de jejum aumentada 
 

Hiperuricemia  
 

PCR ultra-sensível aumentada 
 

Identificação de lesões de órgãos-alvo e doenças cardiovasculares 
 

Hipertrofia de Ventrículo Esquerdo 
 

Angina de peito ou IAM prévio 
 

Revascularização prévia 
 

Insuficiência cardíaca 
 

Acidente vascular cerebral 
 

Isquemia cerebral transitória 
 

Alterações cognitivas ou demência vascular 
 

Nefropatia 
 

Doença vascular artéria de extremidades 
 

Retinopatia hipertensiva 
 

Para pacientes com três os mais fatores de risco cardiovascular considerar marcadores mais 
precoce de lesão de órgãos-alvo, como: 
 

Microalbuminúria (índice albumina/creatinina em amostra isolada de urina 
 

Parâmetros ecocardiográficos: remodelação ventricular, função sistólica e diastólica 
 

Espessura do complexo íntima-média da carótida (ultra-som vascular) 
 

Rigidez arterial 
 

Função endotelial 
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10.6 TABELA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 6. Estratificação do risco individual do paciente hipertenso: risco cardiovascular adicional 
de acordo com os níveis da pressão arterial e a presença de fatores de risco, lesões de órgãos-
alvo e doença cardiovascular 

Fatores de Risco Pressão arterial 

 Normal Limítrofe 
Hipertensão 

estágio 1 
Hipertensão 

estágio 2 
Hipertensão 

estágio 3 

Sem Fator de Risco Sem risco adicional Risco Baixo Risco Médio Risco Alto 

1 a 2 fatores de risco 
Risco 
Baixo 

Risco 
Baixo 

Risco Médio Risco Médio 
Risco muito 

Alto 

3 ou mais fatores de 
risco ou lesão de órgãos-
alvo ou diabetes melito 

Risco 
Médio 

Risco Alto Risco Alto Risco Alto 
Risco muito 

Alto 

Doença cardiovascular 
Risco 
Alto 

Risco 
muito Alto 

Risco muito 
Alto 

Risco muito 
Alto 

Risco muito 
Alto 

Metas de valores da pressão arterial a serem obtidas com o tratamento 

Categorias Meta (no mínimo)* 

•Hipertensos estágio 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e médio < 140/90 mmHg 

•Hipertensos e limítrofes com risco cardiovascular alto < 130/85 mmHg 

•Hipertensos e limítrofes com risco cardiovascular muito alto < 130/80 mmHg 

•Hipertensos nefropatas com proteinúria > 1,0 g/l < 125/75 mmHg 

*Se o paciente tolerar, recomenda-se atingir com o tratamento valores de pressão arterial 
menores que os indicados como metas mínimas, alcançando, se possível, os níveis da pressão 
arterial considerada ótima (≤ 120/80 mmHg). 
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10.7 TABELA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 7 
Componentes da Síndrome Metabólica - NCEP-ATP III 

 

Componentes Níveis 
 

Obesidade abdominal 
 

Homens >102 cm 
 

Mulheres >88 cm 
   

Triglicerídeos  ≥150 mg/dL 
 

HDL - Colesterol  
 

Homens 
 

<40 mg/dL 
 

Mulheres
 

<50 mg/dL 
 

Pressão Arterial ≥130 ou ≥85 mmHg 
 

Glicemia de Jejum ≥110 mg/dL 

 A SM representa a combinação o de pelo menos três componentes dos 

apresentados 
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10.8 TABELA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Componentes da Síndrome Metabólica - IDF 
 

Componentes Níveis 
 

Obesidade abdominal  
 

Homens ≥94 cm 
 

Mulheres ≥80 cm 
 

Triglicerídeos1  ≥150 mg/dL 
 

HDL – Colesterol1  
 

Homens 
 

<40 mg/dL 
 

Mulheres
 

<50 mg/dL 
 

Pressão Arterial2 ≥130 ou ≥85 mmHg 
 

Glicemia de Jejum3 ≥100 mg/dL 

 O diagnóstico de síndrome metabólica inclui a presença de 

obesidade abdominal, como condição essencial, e dois ou mais 
dos critérios acima; 1 - Ou tratamento específico para 
alterações lipídicas;2 - Ou em tratamento de Hipertensão 

Arterial previamente diagnosticado;3 - Ou diagnóstico prévio de 
Diabete Melito Tipo 2. 

Tabela 8 
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APÊNDICE 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 
 
 

 
 

 
 

  

Hospital do Rim e Hipertensão 

Disciplina de Nefrologia 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

 

AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO EM PACIENTES HIPERTENSOS 

 

 

 

Termo de Consentimento 

Proposta do Estudo – Eu entendo que está sendo solicitada a minha participação, como voluntário/a, em uma 

Pesquisa que irá estudar a Adequação do Perfil Lipídico (estudo do Colesterol), o perfil das lipoproteínas 

(lipídeos do sangue) em pacientes portadores de hipertensão arterial, comparando-os a um grupo de indivíduos 

sem doença.  

Importância do Estudo – Pacientes com hipertensão arterial têm maior risco de doença coronariana que 

indivíduos sem doença. Dados de pesquisas anteriores já demonstram estreita relação entre a aterosclerose, a 

dislipidemia e os processos inflamatórios crônicos. Estudos mais recentes demonstram que também na 

hipertensão arterial a resposta inflamatória está envolvida na ocorrência de doenças cardiovasculares (infarto, 

angina e acidentes vasculares cerebrais). A análise do colesterol, através do estudo do perfil das lipoproteínas, 

tem proporcionado grande avanço no entendimento das doenças cardiovasculares. De maneira semelhante, a 

hipertensão arterial ocasiona alteração do perfil lipídico, com aumento do nível de triglicérides e redução dos 

níveis de HDL, o que facilita a ocorrência de doença coronariana. Este Estudo proporcionará melhor avaliação 

destes fatores de risco (redução do HDL e aumento do triglicérides) em pacientes com hipertensão arterial 

analisados sob a ótica da inflamação. 

População do Estudo – Eu entendo que, para participar deste Estudo, devo ter idade maior que 18 anos e devo 

preencher os critérios científicos estabelecidos pelos pesquisadores. Eu não poderei participar do estudo se 

estiver recebendo qualquer medicação para tratar dislipidemia.  

Procedimento – Será solicitada a minha presença no Ambulatório de Hipertensão da Disciplina de Nefrologia da 

Universidade Federal de São Paulo para que eu seja submetido/a a coleta de 40 ml de sangue para a mensuração 

de perfil lipídico. Entendo que parte da amostra de sangue coletada poderá ser utilizada em futuros estudos de 

genes envolvidos na inflamação e doença cardiovascular. Eu entendo que, ao me apresentar para a coleta de 

sangue, deverei estar em jejum (incluindo qualquer tipo de líquido) nas 12 horas precedentes.  

Riscos do procedimento – Eu entendo que não há maior risco ou perigo relacionado à minha participação no 

estudo. Também entendo que a coleta de sangue poderá ocasionar pequeno desconforto no local da punção bem 

como eventual formação de hematoma.  

Benefícios – Eu entendo que não haverá beneficio direto, nem compensação financeira, relacionados à minha 

participação neste Estudo. No entanto, esta pesquisa poderá proporcionar novas e relevantes  informações  acerca   

dos fatores  de  risco  para   doença   coronariana   relacionados   a  
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inflamação e à hipertensão arterial. Eu entendo que posso desistir de participar deste Estudo quando for da minha 

vontade sem que isto afete qualquer tratamento médico futuro nesta Instituição. 

Confidencialidade – Eu entendo que toda informação produzida por este Estudo será confidencial e privada. Se 

esta informação for utilizada para publicação em literatura médica ou com finalidade de ensino, não será fornecida 

a identidade dos participantes. Os arquivos derivados deste Estudo serão mantidos confidenciais e só serão 

liberados por força da lei. 

Eu fui orientado/a, em caso de qualquer duvida, procurar o seguinte pesquisador: 

-Hercules Ferreira Ribeiro 

Eu li este Termo de consentimento e discuti as minhas duvidas com o Hercules Ferreira Ribeiro ou seu/sua 

representante a respeito dos procedimentos do Estudo. Eu tive a oportunidade de fazer perguntas, que foram 

respondidas satisfatoriamente.  

Eu fui completamente informado sobre o Estudo acima descrito e sobre os seus potenciais riscos e benefícios, e 

consinto com a realização dos procedimentos necessários a realização do referido Estudo. 

 

 

Data: ...............                                     ------------------------------------------------- 

     Participante 

 

Data:------------------------                       ------------------------------------------------------------ 

     Investigador 

 

Data:--------------------------                      -----------------------------------------------------------   

      Testemunha 


