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Dislipidemia

Os lípides mais relevantes são:

 Fosfolípides = formam a estrutura básica das membranas celulares

 Colesterol = é precursor dos hormônios esteroidais, dos ácidos biliares
e da vitamina D; constituinte das membranas celulares, atua na fluidez
destas e na ativação de enzimas aí situadas

 Triglicérides (TG) = formados a partir de 3 ácidos graxos ligados a
uma molécula de glicerol; uma das formas de armazenamento
energético mais importantes no organismo, depositados nos tecidos
adiposo e muscular.

 ácidos graxos = saturados, mono ou poli-insaturados
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As lipoproteínas permitem a solubilização e o transporte dos lípides,
que são substâncias geralmente hidrofóbicas, no meio aquoso
plasmático;

Existem quatro grandes classes de lipoproteínas:

 (1) as ricas em TG, maiores e menos densas = VLDL; de origem
hepática;

 (2) as ricas em colesterol, de densidade baixa = LDL; e as de
densidade alta HDL;

 lipoproteínas de densidade intermediária IDL

 lipoproteína (a) [Lp(a)] = ligação de LDL com apo(a). Mecanismo de
ação Pouco conhecido.
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Diagnostico médico de Dislipidemia (Sexo/Região) - 2013

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde - PNS 2013. 
Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pns/pnsqa.def; acesado em 23/05/2015 as 09:35h

REGIÃO MASCULINO FEMININO TOTAL

TOTAL 9,7 15,1 12,5

NORTE 7,2 13,0 10,2

NORDESTE 8,5 15,4 12,2

SUDESTE 10,9 15,3 13,3

SUL 10,5 15,3 13,0

CENTRO-OESTE 7,5 14,2 11,0
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 Os TGs representam a maior parte das gorduras ingeridas;

 O aumento das “gorduras” circulantes no sangue causam diversos
problemas para saúde;

 É indicativo de Risco cardiovascular global em 10 anos

 As placas de ateroma são formadas a medida que os índices
aumentam;

 Os diagnósticos são feitos a medida que os resultados dos exames
estão alterados;

LEMBRANDO: LDL-C = CT – (HDL-C + TG/5)
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CLASSIFICAÇÃO DAS DISLIPIDEMIAS

• hipercolesterolemia isolada: elevação isolada do LDL-C (≥160 mg/dl);

• hipertrigliceridemia isolada: elevação isolada dos TGs (≥150 mg/dl);

• hiperlipidemia mista: valores aumentados de LDL-C (≥160 mg/dl) e TG
(≥ 150 mg/dl). TGs ≥400 mg/dl, o cálculo do LDL-C pela fórmula é
inadequado = considerar hiperlipidemia mista quando CT ≥ 200
mg/dl;

• HDL-C baixo: redução do HDL-C (homens < 40 mg/dl e mulheres <
50 mg/dl) isolada ou em associação a aumento de LDL-C ou de TG.
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TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO DAS DISLIPIDEMIAS

Terapia nutricional

Preferir: Grãos integrais; Vegetais crus e cozidos; adoçantes não
calóricos; Peixe magro e oleoso, frango sem a pele; Leite e iogurte
desnatados; Grelhados, cozidos e no vapor.

Consumir com moderação: Pão, arroz e massas, biscoitos, cereais
açucarados; sorvetes; Mel, chocolates, doces; Cortes de carne bovina
magra, carne de porco, frutos do mar; Leite semidesnatado, queijos
brancos e derivados; Assados e refogados.
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TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO DAS DISLIPIDEMIAS

 Ocasionalmente em pouca quantidade: Pães doces, tortas; Vegetais
preparados na manteiga ou creme; Bolos e sorvetes; Salsichas, salames,
toucinho, costelas, vísceras; Queijos amarelos e cremosos; leite e iogurte
integrais; Manteiga, margarinas sólidas, gorduras de porco; Fritos.

Mudanças de estilo de vida

 Introdução de atividade física na rotina
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TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DAS DISLIPIDEMIAS

Estatinas: terapia mais indicada para reduzir a incidência de eventos
cardiovasculares; a ação das estatinas pode potencialmente influenciar
todo o conjunto das lipoproteínas circulantes; o uso de estatina está
indicado para terapias de prevenção primária e secundária como primeira
opção; Exemplos: Sinvastatina; Atorvastatina; Rosuvastatina;

Resinas: reduzem a absorção enteral de colesterol; Exemplos: a
colestiramina (disponível no Brasil), o colestipol e o colesevelam.
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TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DAS DISLIPIDEMIAS

Ezetimiba: inibe a absorção de colesterol na borda do intestino delgado,
e o transporte.

Niacina: atua no tecido adiposo periférico, leucócitos e células de
Langerhans; menor disponibilidade de TG intra-hepático.

Fibratos: capacidade de imitar a estrutura e as funções biológicas dos
Ags; Exemplos: Ciprofibrato, Bezafibrato, Fenofibrato.
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TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DAS DISLIPIDEMIAS

Ácidos graxos ômega 3: deriva-dos do óleo de peixes e de certas
plantas e nozes. Em altas doses (4 a 10g ao dia) reduzem os TGs e
aumentam discretamente o HDL-C; sua indicação na terapia de
prevenção CV não está recomendada (por não ter confirmação do
benefício dessa terapia na redução de eventos CVs, coronarianos,
cerebrovasculares, arritmias ou mortalidade global)

Atenção: DISLIPIDEMIAS SECUNDÁRIAS E NA PRESENÇA DE OUTRAS
COMORBIDADES = Hipotireoidismo; Hepatopatias; Doença autoimune; e
pós transplantados.
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