
Dislipidemia 
 Presença de níveis elevados de lipídios,

ou seja, gorduras no sangue.
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Apresentação 

O presente material didático, elaborado pelas discentes
do curso de Biomedicina da Universidade José do
Rosário Vellano - UNIFENAS, campus Varginha, sob
orientação da professora Carolina Pinto Vieira, tem como
intuito instruir a população sobre os fatores de risco
para o desenvolvimento da Dislipidemia. A fim de atingir
tais objetivos e, percebendo as características que
muitos indivíduos possuem, foi elaborada uma cartilha
para que possa orientar e atentar todos para a
prevenção da Dislipidemia. Dessa maneira, ao final deste
material didático, será possível entender a doença e os
possíveis tratamentos da mesma. O aproveitamento
desse material é de suma importância para a saúde
coletiva. 



Fatores de risco 

Obesidade e Diabetes 

 A obesidade e o DM2 são doenças que causam resistência
à insulina, caracterizada pelo aumento na produção de
glicose, hipertrigliceridemia e lipoproteína VLDL,
associados à níveis baixos do colesterol bom – HDL
(Lipoproteína de alta densidade) e nível elevado do
colesterol ruim – LDL (Lipoproteína de baixa densidade).
Portanto, a dislipidemia é causada pela elevação de
colesterol na corrente sanguínea . 

Sendo assim, a melhor maneira de tratar e prevenir a
dislipidemia e os DM2 é praticando atividades físicas,
obtendo hábitos alimentares mais saudáveis e fazendo o
uso de medicamentos adequados. 



Sedentarismo 

A prática de atividade física é fortemente indicada e
encorajada como prevenção secundária à doença
cardiovascular. Portanto, quanto maior for o nível de
atividade física, menor é o risco de desenvolvimento
de doenças cardiovasculares . Além de a inatividade
física aumentar os riscos de obesidade, hipertensão,
diabetes tipo II e provocar a diminuição dos níveis de
lipoproteína com o HDL, ela possui efeito direto na
manifestação da aterosclerose. 



Hereditariedade 

História familiar, em especial em parentes de
1º grau, de morte súbita e infarto prematuro,
diabetes, hipertensão arterial sistêmica
(HAS) e dislipidemia indicam um risco
aumentado de doença cardiovascular. Além
da predisposição genética, os antecedentes
familiares estão relacionados a hábitos
inadequados no estilo de vida familiar.  



Tabagismo 

O consumo crescente do tabaco é um risco
para a dislipidemia. O uso frequente do
mesmo, tem como consequências o
aumento da pressão arterial, elevação do
fluxo sanguíneo, a contratilidade vascular
e consequentemente o risco de doenças
cardiovasculares.



Lipidograma 

- O lipidograma completo, também chamado de perfil
lipídico, é um conjunto de exames laboratoriais usado
para analisar possíveis irregularidades nos lipídios
(moléculas de gorduras encontradas no sangue, como o
colesterol).

- Em um primeiro momento, níveis alterados de lipídios
não provocam sintomas, mas ainda assim, são fatores de
risco para doenças cardiovasculares, merecendo atenção.

 

- Para realizar o perfil lipídico, é recomendado fazer um
jejum de no mínimo 8 horas. Porém, é mais viável
solicitar ao seu médico o jejum necessário para o seu tipo
de exame. 

- O lipidograma é contraindicado para grávidas. 

https://www.magscan.com.br/blog/colesterol/
https://www.magscan.com.br/blog/check-list-dos-exames-para-fazer-na-gravidez/


Leitura do exame 

Para adultos (acima de 20 anos), os valores
referenciais considerados ideais são:

Colesterol total 

LDL 

HDL

VLDL

Triglicérides

Abaixo de 190 mg/dl, sendo a taxa limítrofe entre 190 e 240
mg/dl e, acima de 240 mg/dl é considerada de risco.

 

Abaixo de 130 mg/dl, sendo a taxa limítrofe entre 130 e 160
mg/dl e, acima de 160 é considerada de risco.

 Acima de 40 mg/dl, sendo aceitável entre 35 e 40 mg/dl e,
menor que 35 mg/dl é considerado de risco.

O valor do VLDL depende dos valores de referência do LDL,
do HDL e do triglicérides. 
Abaixo de 150 mg/dl, sendo limítrofe entre 150 e 200 mg/dl
e, acima de 200 mg/dl é considerada de risco.

https://www.sbac.org.br/wp-content/uploads/2017/09/ConsensoOficial_PerfilLipidico_2016_v13.pdf


Tratamento da 
dislipidemia com plantas

medicinais 

 - A partir de estudos realizados, foi possível
observar que algumas plantas medicinais
obtiveram efeitos benéficos com ação
hipolipemiante.

- Sendo assim, é de suma importância intensificar
e ampliar as pesquisas relacionadas ao uso de
plantas medicinais no controle da dislipidemia.
Portanto, em alguns países, por exemplo na Índia,
essa opção de tratamento já é comum e muito
utilizada. Isso, devido a influência cultural.  

- Na Índia, uma das plantas utilizadas para o
tratamento é o fruto do melão.



Tratamento da dislipidemia
com o uso de fármacos

sintéticos 

 

-  Os medicamentos recomendados são as estatinas,
que podem ser administradas em associação à
ezetimiba, colestiramina e eventualmente a fibratos
ou ácido nicotínico. Como por exemplo:

- Sinvastatina C 25
 

H38O 5
- Cedur Retard 
(bezafibrato) 

C H19 20CINO 4

- É  importante dizer que existem limitações no uso
desses medicamentos, assim como os efeitos colaterais,
tais como insuficiência hepática e renal, diarreiae e
hipoglicemia, fazem estes medicamentos intoleráveis
para alguns pacientes que necessitam utilizá-los.



Prevenção e controle da
dislipidemia 

Reduza o consumo de alimentos de origem
animal, como carnes e queijos amarelos.

Dê preferência às proteínas animais vindas de
peixes e aves.

Invista em alimentos ricos em ômega 3, como os
peixes de água fria e óleo vegetal.

Insira na sua rotina alimentar cereais integrais,
vegetais, fruta e fibras solúveis.

Evite frituras. Não fume.

Pratique uma atividade física regularmente.
Além de prevenir doenças cardiovasculares e
obesidade, os exercícios ainda reduzem
estresse, ansiedade e depressão.
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