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RESUMO

Dislipidemia e Diabetes Mellitus (DM) são condições assintomáticas porém relacionadas a alta morbimortalidade cardiovascular (CV). Trata-se de 
um estudo populacional para avaliação do perfil de risco CV em adultos jovens. O objetivo é avaliar a prevalência de dislipidemia, DM, intolerância 
a glicose e síndrome metabólica (SM) em uma população adulta cadastrada na Estratégia de Saúde da Família (ESF), no município do Rio de 
Janeiro. Trata-se de um estudo populacional transversal que inclui jovens adultos de 20 a 50 anos registrados na ESF. A população elegível 
compreende 1795 indivíduos e o projeto piloto avaliou 25,7% dessa população. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 
instituição. Foram registradas características sócio-demográficas, medidas antropométricas e fatores de risco CV. A pressão arterial é a média de 2 
aferições com monitor digital. Todos foram submetidos à coleta de sangue em jejum para dosagem de glicemia e lipidograma (colesterol total, 
HDL-colesterol, LDL-colesterol e Triglicerídeos). Foram avaliados 462 indivíduos [36% gênero masculino; idade: 38 � 9 anos]. Um total de 23 
(5,0%) indivíduos teve diagnóstico de intolerância à glicose. A prevalência de DM foi de 3,9% (18 indivíduos) considerando todos os que sabiam 
ser diabéticos (16 pacientes, 3,5%) e aqueles com glicemia ≥ 126mg/dL. Seis (37,5%) pacientes estão em tratamento medicamentoso e 7 (43,8%) 
com a glicemia fora do alvo. Os diabéticos são mais velhos, com maior prevalência de obesidade, hipertensão e dislipidemia, além de 
apresentarem maior frequência cardíaca. Quanto ao perfil lipídico, um total de 147 (31,7%) indivíduos apresenta dislipidemia, incluindo os que 
conhecem o diagnóstico (87 indivíduos - 18,8%) e aqueles com lipidograma alterado. Dentre os dislipidêmicos, apenas 15 (3,2%) estão em 
tratamento medicamentoso, sendo que 33 (37,9%) estão com o lipidograma fora do alvo. A SM esta presente em 20,8% dos indivíduos. Os 
dislipidêmicos são mais velhos, mais obesos, com maior prevalência de diabetes e hipertensão. Conclui-se que a prevalência de dislipidemia e SM 
foi bastante elevada para esta população jovem estando todas as alterações metabólicas relacionadas à obesidade.
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