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INTRODUÇÃO

A ingestão de uma refeição gordurosa
é seguida de hiperlipemia. que alcança o
nível máximo em torno da quinta hora após
a alimentação (6 e 22). Sabe-se, também,
que o grau e a duração desta hiperlipemia
são diretamente proporcionais aos níveis sé-
ricos dos triglicerídios em jejum (9 e 15).
Albrinck (1) demonstrou que a medida da
turvação do plasma expressa, aproximada
mente, a quantidade destes triglicerídios sé-
ricos.

Resolvemos estudar a hiperlipemia pran-
dial, observando o comportamento evoluli-
tivo das várias frações lipídicas, durante
cinco horas após a ingestão da refeição gor
durosa, cm quatro grupos de indivíduos com
cifras lipêmicas variando desde níveis sub-
normais até níveis elevados. Assim, o pri
meiro grupo constitui-se de indivíduos nor
mais internados a fim de serem submetidos
a herniorrafia inguino-escrotal, não apresen
tando qualquer sintoma clínico ou sinal la
boratorial de outra entidade mórbida, espe-
rando-se, portanto, níveis séricos normais
das várias frações lipídicas.

O segundo grupo constituído por indiví
duos portadores de aterosclerose generaliza
da e o terceiro representado por indivíduos
com síndrome nefrótico apresentando cifras
lipêmicas bastante elevadas. Finalmente, o
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quarto grupo estudado foi constituído de
índios vivendo no Brasil Central, na região
do Alto do Xingu, que, como foi demons
trado em trabalho anterior (18), apresen
tam níveis séricos das frações lipídicas muito
abaixo da normalidade.

Deste modo, pudemos comparar o estudo
evolutivo das alterações das várias frações
lipídicas, nos quatro grupos durante a fase
de hiperlipemia prandial.

Comparamos os achados obtidos nos nor-
mias com aqueles observados nos ateroselo-
róticos, nefróticos e nos índios do Alto Xin#u.

MATKRIAL E MÉTODOS

Foram estudados quatro grupos de indivíduos:
normais, nefróticos, atcroseleróticos e índios.

o grupo de normais ó constituído de cinco indi
víduos, todos do sexo masculino, com idades va.
ri-'ivci.s entre 20 •_> 42 anos. internados no hospital
a fim de serem .submetidos, quatro à herniorrafia
inguino-escrotal e um à cirurgia de hérnia discai
Nenhum deles apresentava sintomas clínicos ou
provas laboratoriais que fizessem suspeitar do qual
quer outra entidade nosológica.

O grupo de nefróticos é constituído de cinco
indivíduos sendo três do sexo feminino c dois do
sexo masculino, com idades variáveis entre 19 e
33 anos apresentando quadro clínico e laboratorial
de síndrome nefrótico, com boa função renal. Ne-
nhum deles foi submetido a tratamento com cor.
ticosteróides. O diagnóstico etiológico do síndrome
nefrótico foi realizado através de biopsia renal
percutânca, sendo o exame histológico compatível
em quatro casos, com glomerulonefrite crônica
e. em um caso. com glomerulonefrite membranosa.

O grupo de atcroseleróticos é constituído de
cinco indivíduos sendo quatro do s 'Xo masculino
e um do sexo feminino, com idades variáveis entro
•M e ')! anos. Todos eram portadores de ateroscle
rose generalizada, apresentando vários ateromas da
aorta torácica c abdominal demonstrando a aorto-
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