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Introdução: Estudos mostraram que pode haver aumento da glicação da hemoglobina (HbA1c) em pacientes não 

diabéticos. Um dos prováveis mecanismos para esse aumento é a peroxidação lipídica, com conseqüente aumento 
nos níveis de malondialdeído que modifica a apolipoproteína B (ApoB) do colesterol  (LDL). A modificação oxidativa 
do LDL confere propriedades específicas pró-aterogênicas.  Objetivo: Verificar a associação entre os níveis de 

HbA1c  e de colesterol LDL total  e LDL (oxi) em indivíduos não-diabéticos.Materiais e Métodos: Estudo transversal 
observacional, indivíduos não-diabéticos foram divididos em três grupos, conforme os valores de HbA1c e glicemia 
de jejum (GJ): Grupo 1(n=64)-HbA1c <5,7% e GJ <100 mg/dL; Grupo 2(n=69)-HbA1c ≥5,7 e ≤6,4% e GJ <100 

mg/dL; Grupo 3(n=63)-HbA1c ≥5,7 e ≤6,4% e GJ ≥100 e <126mg/dL.  HbA1c, LDL (oxi),  ApoB, HDL,  relação 
LDL(oxi)/HDL foram analisadas entre osgrupos. Resultados: No total, 196 indivíduos foram estudados. Houve 
diferença significativa nos níveis de LDL(oxi),  ApoB e razão LDL(oxi)/HDL (p <0,01)  nos três grupos. Os valores 
de HbA1c apresentaram correlação positiva significativa com os valores de LDL(oxi) (r=0,431), LDL total  

(r=0,148), colesterol NãoHDL (r=0,192) e Apo B (r=0,171). Estas associações permaneceram significativas, 
mesmo após ajuste, por análise de regressão linear múltipla para as variáveis: álcool, medicamentos, índice de 
massa corporal e idade. Conclusão: Há associação dos níveis de HbA1c com partículas lipídicas aterogênicas. Os 

indivíduos em alto risco de desenvolver DM ou  doença  cardiovascular (Grupo 2 e 3) apresentaram valores mais 
elevados de LDL(oxi). Nossos dados sugerem que  a presença de LDL(oxi) está relacionada com a glicação e com 
aumento dos níveis de HbA1c em indivíduos não diabéticos. 

  
 

 




