


A dislipidemia é uma doença crônica não 
transmissível que acarreta maior risco de 
morbimortalidade por doenças cardiovascu-
lares. Assim, há necessidade do pediatra de 
avaliar, diagnosticar, tratar e acompanhar as 
crianças e adolescentes que apresentem 
fatores de risco. Objetivo deste artigo é reali-
zar atualização do tema Dislipidemia em 
Pediatria com ênfase no diagnóstico e trata-
mento. O artigo ressalta os parâmetros de 
diagnóstico e a conduta a ser realizada. Frisa 
também a importância de diagnóstico preco-
ce e orienta a conduta dietética, a necessida-
de de atividade física e tratamento medica-
mentoso. O diagnóstico e tratamento preco-
ce contribui para reduzir a gênese de arterios-
clerose e reduzir risco de doenças cardiovas-
culares em fase precoce da vida.

Palavras Chave: Dislipidemia, Pediatria, Diag-
nóstico, Tratamento 

Abstract
Dyslipidemia is a chronic noncommunicable 
disease that carries a higher risk of morbidity 
and mortality from cardiovascular diseases. 
Thus, there is a need for pediatricians to 
evaluate, diagnose, treat and follow up chil-
dren and adolescents who present risk 
factors. This article aims to update the theme 
Dyslipidemia in Pediatrics with emphasis on 

diagnosis and treatment. The article highli-
ghts the diagnostic parameters and the pro-
cedure to be performed. It also stresses the 
importance of early diagnosis and guides 
dietary behavior, the need for physical activi-
ty and drug treatment. Early diagnosis and 
treatment contribute to reduce the genesis of 
arteriosclerosis and reduce the risk of early-s-
tage cardiovascular disease.

Keywords: Dyslipidemia, Pediatric, Diagnosis, 
Treatment.

introdução
A dislipidemia em crianças e adolescentes 
tem sido diagnóstico preocupante para os 
pediatras, pois se encontra no grupo de doen-
ças crônicas não transmissíveis, que apresentam 
risco elevado de morbimortalidade de doenças 
cardiovasculares. Vários estudos epidemiológicos 
indicam associação entre a alteração do perfil 
lipídico na infância e adolescência e o risco de 
gênese de arteriosclerose.1 

Artigo de Revisão

Dislipidemia em pediatria: conduta prática em 
diagnóstico e tratamento 

Dyslipidemia in pediatrics: practical practice
in diagnosis and treatment

02

Resumo

Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira, MD, PhD - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Disciplina de Nutrologia do Departamento de Pediatra da Escola Paulista de Medicina (EPM)
Orcid - https://orcid.org/0000-0001-8272-2936

https://orcid.org/0000-0001-8272-2936


Define-se dislipidemia em pediatria como 
qualquer alteração no perfil lipídico: coles-
terol total e frações, triglicérides e apopro-
teínas.2 A lipoproteína A (Lp-a) também 
pode ser incluída no perfil lipídico, mas 
ainda não se faz dosagem de rotina em 
pediatria.3 Sabe-se que existe associação 
entre Lp-a elevada e risco de doenças 
cardiovasculares.4   

A dislipidemia pode ser causada por fato-
res genéticos e/ou ambientais.  Classifica-
-se dislipidemia em primária e secundária, 
segundo o principal fator predisponente 
ser genético ou ambiental.2,5. 

As principais dislipidemias primárias5 são 
hipercolestrolemia familiar (aumento da 
fração LDL do colesterol), hipertrigliceride-
mia familiar (aumento da fração VLDL do 
colesterol e triglicérides 200 a 1000 mg/dL) 
e hipertrigliceridemia familiar grave ou 
síndrome de hiperquilomicronemia6,7 
(aumento de quilomicrons, da fração VLDL 
do colesterol e triglicérides acima de 1000 
mg/dL).  

As dislipidemias secundárias podem ser 
devidas ao estilo de vida (dieta hiperlipídi-
cas, inatividade física, alcoolismo, tabagis-
mo, anorexia e obesidade) e uso de medi-
cações contínuas (corticoides, ácido reti-
noico, imunossupressores, inibidores de 
protease viral, betabloqueadores, contra-
ceptivo oral, esteroides anabólicos, tera-
pias antineoplásicas).   Várias doenças 
também colaboram para dislipidemia:  
inflamatórias crônicas – lúpus eritematoso 
sistêmico e artrite reumatoide juvenil; 
depósito - Gaucher, Tay-Sachs, Niemann-
-Pick, Glicogenoses; endócrinas e metabó-
licas – diabetes mellitus 1 e 2, lipodistrofias, 
hipotireoidismo, hipopituitarismo, gesta-
ção, síndrome ovário policístico; hepáticas 
- doença obstrutiva do fígado, colestase, 
cirrose biliar, síndrome de Alagille; renais – 
doença renal crônica, síndrome hemolítico 
urêmicas, síndrome nefrótica.  Existem 
outras doenças que cursam com dislipide-

mia como doença de Kawasaki, transplante 
de órgãos sólidos, Progeria, síndrome de Klin-
felter, síndrome de Werner e sobrevivente de 
câncer na infância.2,5  

A dislipidemia mais prevalente em pediatria é 
a secundária à obesidade. Todas as crianças 
com excesso de peso a partir de 2 anos, 
devem realizar o perfil lipídico. Dentre as 
causas primárias, a mais prevalente é a hiper-
colesterolemia familiar heterozigótica.  

Hipercolesterolemia 
familiar

A hipercolesterolemia familiar heterozigótica 
é a dislipidemia primária mais frequente em 
pediatria, deve ser diagnosticada e orientada 
precocemente.8-10 Não apresenta sintomas e 
sinais clínicos na infância, na adolescência e 
na fase de adulto jovem, sendo o diagnóstico 
realizado por triagem perfil lipídico. O pedia-
tra deve pensar nesta doença quando apre-
sentar um dos seguintes antecedentes fami-
liares:

Presença de evento de doença cardiovascular 
precoce nos pais (coronariopatia, infarto do 
miocárdio, acidente vascular cerebral) mães 
aos 60 anos e pais aos 55 anos; 

Pais com perfil lipídico alterado, principal-
mente aumento da fração LDL colesterol;

Nas crianças sem antecedentes familiares, 
recomenda-se incluir a dosagem de Não-HDL 
Colesterol (fração aterogênica do colesterol: 
LDLC e VLDC) na rotina pediátrica, não neces-
sitando de qualquer tempo de jejum.  Valores 
acima de 145 mg/dL indicam necessidade de 
coletar perfil lipídico para avaliar a fração 
com valores elevados.5  

  A hipercolesterolemia familiar é uma doença 
autossômica dominante devido as mutações 
no metabolismo do LDL colesterol.10 A maio-
ria é causada por mutações nos genes do 
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receptor de LDL colesterol na superfície da 
célula (LDLR), mas também podem ocor-
rer nos genes da Apoproteina B – APOB 
(1-12%) e da pró-proteína convertase subti-
lisina/kexina - PCSK9 (2 a 4%).  A forma 
heterozigótica apresenta prevalência de 1 
para 200 a 300 habitantes, mas a forma 
homozigótica é rara (1:300.000 a 1:400.000 
habitantes).  Diferentemente da forma 
heterozigótica, a hipercolesterolemia fami-
liar homozigótica apresenta sintomas e 
sinais precoces: xantelasmas nas articula-
ções e nos membros superiores/inferiores, 
além de arcos cornealis em volta da íris. 
Entretanto as duas formas acarretam o 
desenvolvimento de arteriosclerose, que 
aumenta o risco de morbimortalidade de 
doenças cardiovasculares. Na hipercoles-
terolemia familiar homozigótica, a mani-
festação clínica de doenças cardiovascula-
res inicia precocemente na 2ª. ou 3ª. 
década de vida. 

Obesidade

A dislipidemia secundária à obesidade 
apresenta prevalência elevada 50 a 70% 
das crianças e adolescentes com excesso 
de peso, a prevalência aumenta segundo 
maior grau de obesidade.11,12 No Brasil, 
estudo com 417 crianças e adolescentes 
com sobrepeso e obesidade demonstrou a 
presença de dislipidemia em 66% nas me-
ninas e 45% em meninos.13 

Na obesidade, o perfil lipídico apresenta 
aumento de triglicerídeos (VLDL coleste-
rol) e redução da fração HDL do colesterol, 
apesar do LDL colesterol apresentar valo-
res adequados, há maior quantidade de 
LDL colesterol pequeno, que possui maior 
capacidade de desencadear o processo 
arteriosclerótico.2,5,14  

Ressalta-se a importância de avaliar os 
componentes da síndrome metabólica na 
obesidade (hipertensão arterial, intolerân-
cia à glicose, adiposidade central) que 

também contribuem para o risco de morbi-
mortalidade de doenças cardiovasculares. 
Lembrar que a doença gordurosa do fígado 
não alcoólica consiste em expressão hepática 
da síndrome metabólica.  Assim, o pediatra 
deve pedir perfil lipídico para toda criança e 
adolescente com excesso de peso.

Triagem

A triagem universal para identificação preco-
ce de dislipidemia deve ser feita sem necessi-
dade de fazer jejum, coletando a fração Não-
-HDL colesterol (fração aterogênica do coles-
terol: LDLC e VLDC). De acordo coma faixa 
etária, se o valor estiver acima de 145 mg/dL, 
solicitar o perfil lipídico em jejum de 8 ou 12 
horas (Tabela 1).
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Tabela i – Triagem universal para identificação precoce de dislipidemia.

 Menores de 2 anos 

 2 a 8 anos 

9 a 11 anos  

12 a 16 anos  

17 a 21 anos 

Sem triagem ou Per�l Lipídico*

CondutaIdade

Per�l lipídico completo somente nas condições
de risco cardiovascular

Triagem com dosagem da fração Não–HDLC
Se estiver > 145 mg/dL - solicitar Per�l lipídico completo

Per�l lipídico completo somente nas condições 
de risco cardiovascular

Triagem com dosagem da fração Não–HDLC
Se estiver > 145 mg/dL - solicitar Per�l lipídico completo

*Exceções: nos casos que o lactente ou a criança apresentarem sangue com conteúdo de gordura 
visível ou dosagem de colesterol total > 500 mg/dL ou triglicérides > 1000 mg/dL. 

Fonte: Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in 
Children and Adolescents Reduction in Children and Adolescents, 2011.5

Se tiverem alterados, deve-se coletar perfil lipídico com jejum de 8 ou 12 horas para fazer o diagnós-
tico de Dislipidemia. Os valores de referência adequados para o perfil lipídico com ou sem jejum 
estão apresentados na Tabela 2.16

Tabela 2 – Valores de referência adequados para o perfil lipídico (mg/dL) com ou sem jejum, 
na faixa pediátrica de 2 a 19 anos.

Colesterol total

LDLC

HDLC

Triglicérides  
 2 a 9 anos
10 a 19 anos

Não-HDLC

Apolipoproteína B

Em jejumPerfil lipídico (mg/dL)

< 170

< 110

> 45

< 75
< 90

< 120

< 90

< 170

< 110

> 45

< 85
< 100

-

-

Sem jejum

Fonte: SBP, Dep. Científico de Endocrinologia, 2007.16



Diagnóstico

Segundo orientação da Diretriz de Promoção de Saúde Cardiovascular e Redução do Risco 
em criança e adolescente, solicita-se perfil lipídico em jejum 8 a 12 horas de crianças e adoles-
centes:

 Presença de estilos de vida, doenças e utilização de medicamentos contínuos acima citados 
– dislipidemia secundária; 

Presença de história familiar de evento de doença cardiovascular e/ou dislipidemia; 

Consanguinidade dos pais (maior risco de mutações de genes iguais);

Presença de pancreatites (hipertrigliceridemia).

O diagnóstico de dislipidemia deve ser efetuado após constatação de mais de uma mensura-
ção de perfil lipídico alterado, coletado adequadamente no mesmo laboratório de análises 
clínicas, com jejum de 8 a 12 horas.15 A fórmula utilizada para calcular o LDL colesterol, modi-
fica-se segundo o valor de triglicérides acima de 400 mg/dL.  Nestes casos, a fórmula de 
Martin, após jejum de pelo menos 8 horas, deve ser utilizada em vez que da fórmula de Frie-
dewald, que exige jejum de 12 horas, frequentemente comum nos laboratórios de análises 
clínicas.16

Considera-se perfil lipídico alterado quando um ou mais valores séricos de triglicérides, apoli-
poproteínas, colesterol total e frações estiverem com valores inadequados.15 A utilização da I 
Diretriz Brasileira sobre Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose para determinação do 
perfil lipídico da criança maior de 2 anos e do adolescente até 19 anos consiste na recomenda-
ção da Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Cardiologia (Tabela 3).17 

hipertensão). 
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Tabela 3 – Valores séricos do perfil lipídico para crianças acima de 2 anos e adolescentes.

Colesterol total

LDLC

HDLC

Triglicerides

Perfil lipídico (mg/dL)

< 150

< 100

≥ 45

< 100

150 a 169

100 a 129

100 a 129

> 170

≥ 130

≥ 130

Fonte: Giuliano IC et al, 2005.17
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Na literatura científica, o perfil lipídico também pode ser analisado, segundo pontos de corte 
de Kwiterovich PO (2008), para colesterol total e suas frações, Não-HDLC, apolipoproteína AI e 
B (Apo-AI e Apo-B) para crianças e adolescentes (Tabela 4).15 

Tabela 4 – Valores séricos do perfil lipídico para crianças acima de 2 anos e adolescentes.

Colesterol Total

LDLC

Não-HDLC

Triglicérides   
0 a 9 anos
10 a 19 anos

HDL-C

Apolipoproteína B

Apolipoproteína AI

Perfil lipídico (mg/dL)

< 170

< 110

< 120

< 75
< 90

> 45

< 90

> 120

170-199

110-129

120-144

75-99

90-129

45-40

90-109

110-120

≥ 200

≥ 130

≥ 145

≥ 100

≥ 130

< 40

> 110

< 110

Fonte: Kwiterovick PO (2008).15

Prevenção

A prevenção de dislipidemia deve iniciar no período de preconcepção, preocupando-se com 
o estado nutricional, hábitos alimentares e atividade física regular dos futuros pais, além da 
alimentação saudável e atividade física da gestante.  Estímulo ao aleitamento materno e a 
introdução adequada de alimentação complementar contribuem para alimentação saudá-
vel da criança e adolescente. Orienta-se atividade física moderada/intensa diária no mínimo 
de 30 a 120 minutos para crianças e adolescentes.  O estilo de vida saudável colabora para 
melhora do perfil lipídico e prevenção de obesidade.18,19



Nas famílias com história positiva de doen-
ças cardiovasculares, pais com dislipide-
mias ou outras doenças, que podem 
desencadear o desenvolvimento de arte-
riosclerose, devem estabelecer precoce-
mente medidas preventivas para reduzir o 
risco de morbimortalidade de seus filhos.20 

Tratamento 

O tratamento da dislipidemia constitui em 
quadro pilares:  orientação nutricional e 
psicológica de toda família, atividade física 
regular familiar e prescrição de medica-
mentos.  A indicação de tratamento medi-
camentoso deve ser planejada para ser 
prescrita após 6 meses de orientação 
dietética e prática de atividade física.2,5,15, 21 

Existem exceções no uso de medicações 
imediata como nos casos raros de hipertri-
gliceridemia ou síndrome de hiperquilomi-
cronemia com valores de triglicérides 
acima de 1000 mg/dL e ou hipercolestero-
lemia familiar homozigótica, com coleste-
rol total >1.000 mg/dL e LDLcolesterol > 
500mg/dL. Nestas condições, o pediatra 
deve encaminhar para especialista em 
lipídeos.5

Orientação Nutricional 

Modificações na dieta e no comportamen-
to da criança só são viáveis quando há mu-
danças no hábito alimentar e no estilo de 
vida de toda a família.2,15  A orientação 
dietética considera alimentação saudável 
da família, visando peso corpóreo adequa-
do, perfil lipídico e níveis pressóricos san-
guíneos desejáveis.1,22 O consumo exagera-
do de alimentos industrializados, que 
apresentam maior densidade energética, 
teor de sal, açúcar, gorduras saturadas e 
trans, está associado ao perfil lipídico 
inadequado e maior risco de doença 

cardiovascular.24 O balanceamento da dieta  
diária com adequada proporção de proteína 
(15 a 12% do total de energia), carboidratos (50 
a 60% do total das calorias) e lipídios (30%) 
parece ser o modo mais prudente de prevenir 
arteriosclerose nas crianças (maiores de 2 
anos) e nos adultos na população geral. 
Assim, a família deve adotar alimentação sau-
dável: monitorar a necessidade energética 
adequada para crescimento e desenvolvi-
mento; incentivar o consumo de frutas, vege-
tais, legumes, grãos integrais, produtos deri-
vados de leite e carnes (peixes, aves e bovi-
nos); limitar o consumo das gorduras prove-
nientes dos ácidos graxos trans (1% - valor 
energético total diário); limitar a ingestão de 
sal a 5 g/dia – 1 colher de café/ dia; limitar o 
consumo de carboidratos simples a 10% valor 
energético total de carboidratos diário(açú-
car, frutose - suco natural, glicose, dextrino-
maltose).2,15,21

O tratamento dietético deve ser o primeiro 
passo em crianças e adolescentes com altera-
ção lipídica, modificando-se a dieta conforme 
a lipoproteína alterada (LDL-c ou VLDL-c/TG). 
Enfatiza-se a preocupação da redução de 
gorduras para menos de 25% VET, pois com-
promete o crescimento e o desenvolvimen-
to.25 A quantidade de minerais e de vitaminas 
deve ser adequada para promover cresci-
mento e desenvolvimento normais, além de 
que muito micronutrientes são potentes 
antioxidantes exógenos, que colaboram na 
proteção do desenvolvimento do processo 
arteriosclerótico. A meta a ser atingida é a 
normalização dos valores séricos:  Triglicéri-
des < 100 mg/dL (< 10 anos) e < 130 mg/dL (10 a 
19 anos) e LDL-c < 130 mg/dL. 
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Nas dislipidemias primárias com alteração 
de LDL-c, alguns autores preconizam 
redução de 30 a 50% do valor do LDL-c nos 
adolescentes de 10 a 14 anos, para poste-
riormente atingir a meta.21 As crianças 
maiores de 2 anos de idade com aumento 
da fração LDL-c, com elevação da Apo-B e 
diminuição da fração HDL-c são orienta-
das a seguir a fase II, que constitui em 
dieta normocalórica e com restrição lipídi-
ca (Tabela 5).1,2,5,21-23  O consumo de fibra 
solúvel auxilia na diminuição do LDL-c, 

assim como a utilização de fitosteróis (2 
g/dia), que contribui para a redução de 10 a 15 
% do LDL-c.1,2,5,21-23 A indicação de margari-
nas enriquecidas com fitosteróis limita-se aos 
pacientes dislipidêmicos com finalidade de 
reduzir LDL-c, não tem poder de ação preven-
tiva. A utilização de aveia nas preparações 
como vitaminas de frutas, bolos, frutas e nas 
refeições auxilia   a reduzir o LDL-c.  Atua 
como fibra funcional e possui ß- glutana 
(flavonóide).26 
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Tabela 5 – Orientação Nutricional na Prevenção e Tratamento da Dislipidemia.

Fase I - Prevenção 

• Gordura - 30% do valor energético total diário (VET); 

• Saturada < 10% VET;

• Poli-insaturada 10%VET;

• Monossaturada 10 a 15%VET;

• Trans < 1% VET;

• Colesterol < 300 mg/dia;

• Carboidratos - 50 a 60% VET: carboidratos simples (sacarose, frutose, glicose, maltodextrina) < 10% VET;

• Proteína - 10 a 12% VET.

Fase II – Tratamento

 • Gordura – 30% do valor energético diário –VET;

• Saturada < 7% VET;

• Poli-insaturada 10%VET;

• Monossaturada 10 a 15%VET;

• Trans < 1% VET;

• Colesterol < 200 mg/dia

• Carboidratos - 50 a 60% VET: carboidratos simples (sacarose, frutose, glicose, maltodextrina) < 10% VET;

• Proteína - 10 a 12% VET.

Perfil lipídico (mg/dL)

Fonte: Oliveira FL et al, 2010.2



Nas crianças e nos adolescentes com 
hipertrigliceridemia, deve-se aumentar 
oferta de peixe na dieta, visando ao maior 
consumo de ácidos graxos ômega 3, dimi-
nuir consumo de carboidratos simples, 
limitar o consumo de gordura a 30% do 
valor energético total diário e evitar o con-
sumo excessivo de energia.1,2,5,21-23 Nessas 
crianças, deve-se atentar para o consumo 
de açúcar, glicose e frutose presentes em 
alimentos industrializados (bebidas, sucos 
naturais e artificiais, refrigerantes, doces, 
balas, gomas de mascar, bolos prontos, 
pão doce), pois o excesso desses carboi-
dratos contribui para maior elevação de 
triglicérides. O incremento do consumo de 
carboidratos complexos e integrais (arroz, 
aveia, batata) e a ingestão de fibras (idade 
+ 5 g/ dia - dose máxima 25 g/dia) devem 
ser sempre incentivados. Frutas, grãos 
(soja, linhaça) e cereais (aveia) colaboram 
para o aumento da ingestão de fibras 
diária.  Deve-se abolir o suco de frutas e 
água de coco, por sua alta concentração 
de frutose e glicose, respectivamente. 

Independentemente da dislipidemia 
aumento de triglicérides ou LDL-c, deve-se 
reduzir o consumo de gorduras. A meta 
dietética pode ser atingida utilizando-se 
alguns pontos essenciais: evitar o consu-
mo de alimentos com alto teor lipídico e 
por carboidratos simples (industrializa-
dos); trocar alguns alimentos ricos em gor-
duras saturadas e trans por gorduras poli-
-insaturadas (peixes, azeites, frutas – aba-
cate); e escolher alimentos contendo alto 
teor de carboidratos complexos e fibras 
(frutas, grãos, leguminosas, cereais – aveia, 
arroz integral). 

Se o objetivo principal é a educação nutri-
cional destas crianças e adolescentes, 
deve-se ensiná-las “o quê” e “quanto” 
comer. Parece ser esse o modo mais 
eficiente de controlar o hábito alimentar 
do paciente e da sua família. Modelo edu-
cacional parece facilitar o tratamento 

dietético: o primeiro ponto a ser atingido é o 
conhecimento, por parte dos pais e dos 
pacientes, dos alimentos preferidos, identifi-
cando aqueles com altos teores de gordura, 
principalmente àqueles com alto teor de gor-
duras saturada e trans, aprendendo, assim, a 
trabalhar com esses novos conceitos. O 
segundo passo consiste em ensinar os pais e 
o paciente como reduzir ingestão de gordura, 
como realizar a adequação a qualidade dos 
ácidos graxos (priorizando peixes - ômega-3; 
azeite, amendoim, abacate - monossatura-
dos), como ler e entender os rótulos dos 
alimentos, como fazer substituições adequa-
das, como fazer refeições fora de casa e como 
modificar receitas. A substituição dos alimen-
tos consiste em manter escolha de alimentos 
preferenciais e substituí-los por alimentos 
com restrição lipídica, um exemplo consiste 
na troca de leite integral por derivados semi-
desnatados A escolha de leite semidesnatado 
e derivados deve-se à quantidade de vitami-
nas lipossolúveis e carotenoides contidos 
nesses alimentos, que têm função de comba-
ter os radicais livres como antioxidantes exó-
genos. Não utilização de bebidas lácteas. 
Muitas vezes, o pediatra deve explicar ao 
paciente e a sua família que o consumo diário 
de manteiga, margarina ou creme vegetal 
deve ser monitorado, limitado e até abolido 
conforme a gravidade de comprometimento 
do perfil lipídico. A exclusão envolve certos 
grupos de alimentos como petiscos amantei-
gados e salgadinhos, sendo especialmente 
difícil retirar da dieta da criança alimentos 
prediletos ou aqueles que os amigos ou 
irmãos consomem muito. A intervenção 
dietética deve envolver toda família. Neste 
impasse, orienta-se a família a abolir ou dimi-
nuir a frequência do consumo quase zero (1 x 
mês) deste alimento em casa. Sempre contro-
lar a quantidade ingerida diária.
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Com a finalidade de reduzir a ingestão 
lipídica, deve-se optar por: diminuir a 
ingestão de gorduras visíveis (limitando o 
consumo de óleos vegetais, margarina, 
temperos de salada, maionese, cremes, 
molhos e manteiga); reduzir as gorduras 
invisíveis (limitando o consumo de alimen-
tos panificados industrializados, biscoitos, 
salgadinhos); carnes processadas (copa, 
presunto, peito de peru, salame , mortade-
la); utilizar leite semidesnatado e deriva-
dos; escolher a proteína de alto valor bioló-
gico mais magra ( peixe e frango), fazer 
prevalecer as preparações que não neces-
sitem de fritura (ferver, grelhar, cozinhar e 
assar) e não refogar os alimentos. Evitar 
alimentos industrializados enlatados, con-
gelados ou pré-preparados com óleos 
(girassol, algodão, milho, coco) ou margari-
das ou banhas de animais (ditas naturais) 
ou gordura trans. Deve-se utilizar leite 
semidesnatado em todas as preparações 
como pudins e bolos. Reduzir ou abolir a 
quantidade de óleos vegetais na prepara-
ção dos molhos e dos alimentos, preferin-
do o uso de óleo de soja ou canola, por 
apresentar maior quantidade de ácidos 
graxos poli-insaturados ômega 3 (ácido 
graxo essencial linolênico). Utilizar azeite 
de oliva (gordura monossaturada) para 
preparo de saladas e molhos, por seu 
efeito benéfico nas lipoproteínas e sua 
ação antioxidante. 

 Outras trocas de alimentos propiciam 
melhor escolha como alimentos de alto 
teor de lipídios (amendoim, nozes, pipoca 
micro-ondas), deve-se preferir a ingestão 
de pipocas caseiras (preparadas na panela 
com água ou sem nada), além de escolher 
iogurtes congelados desnatados ao invés 
de sorvetes.

O hábito da família de consumir grandes 
quantidades de embutidos (salsicha, pre-
sunto, linguiça, mortadela) e industrializa-
dos (pipocas de micro-ondas ou do 
cinema, bolos, tortas, bolachas, lasanhas) 

também contribui para aumento do LDL-c. O 
primeiro grupo de alimentos de origem 
animal é rico em gordura, principalmente a 
saturada, enquanto o segundo grupo 
também tem alto teor de carboidratos sim-
ples, gordura e gordura trans. A solução é 
diminuir a frequência de consumo destes 
alimentos semanais e aos poucos aboli-las. 

O conhecimento da alimentação das crianças 
em casa e na escola, torna-se fundamental 
para interferir no hábito familiar, pois a orien-
tação específica para cada família é o único 
meio de conseguir o sucesso terapêutico.  
Atualmente, as escolas são obrigadas a modi-
ficar o cardápio em vigência de doenças 
crônicas como dislipidemia, obesidade e 
hipertensão arterial. 

 A conduta terapêutica dietética eficiente 
com objetivo de modificar o hábito familiar e 
o estilo de vida da família deve, sempre que 
possível, ser complementada por apoio de 
assistente social, profissionais da escola e da 
saúde (nutricionista, psicológico, pediatra) 
para obtenção de sucesso pleno. 

Atividade Física 

A atividade física auxilia a controlar o peso 
corpóreo, melhora o condicionamento físico 
(cardiorrespiratório), melhora a resistência à 
insulina, adequa a pressão arterial, colabora 
para a diminuição de LDL-c e triglicérides e 
aumenta o HDL-c 20. A recomendação atual 
sugerida pela Academia Americana de Car-
diologia e pela Academia Americana de 
Pediatria é que a atividade física seja diária, 
com redução do tempo gasto com atividades 
sedentárias (1 a 2 horas/dia). Preconiza-se que 
haja avaliação de atividade física em toda 
consulta com profissional de saúde:1,27 
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• Crianças menores de 2 anos: deve-se 
abolir o tempo gasto em telas como vídeo 
e desenhos; 

• Crianças menores de 5 anos: as medidas 
recomendadas são atividades lúdicas em 
ambiente seguro, com espaço, de prefe-
rência em atividade familiar pelo menos 1 
vez/semana, tempo gasto em atividades 
com tela menor que 2 horas/dia e não colo-
car televisão no quarto; 

• Crianças maiores de 6 anos: recomenda-
-se a realização de atividade física por 1 
hora diária, moderada a intensa; atividade 
intensa musculoesquelética por 3 vezes/-
semana e redução para 2 horas/dia de 
atividade sedentária; 

• Adolescente: recomenda-se exercícios 
repetitivos com moderada intensidade (10 
a 15 vezes), associados à atividade aeróbi-
ca. 

Terapia Medicamentosa

 A terapia medicamentosa deve ser utiliza-
da nas crianças maiores de 10 anos de 
idade que não responderam adequada-
mente após 6 meses de tratamento dieté-
tico e mudança do estilo de vida adequa-
dos, permanecendo com valor plasmático 
da fração LDL-c acima de 190 mg/dL ou 
acima de 160 mg/dL com fatores de risco, 
sugerindo alto risco de desenvolver 
doença cardiovascular precocemente. São 
considerados fatores de risco:1,2,5,28 

• História familiar de dislipidemia, doença 
ou evento cardiovascular precoce;  

• Associação com concentração de HDL-c 
abaixo do normal, valores elevados de 
triglicérides e presença de partículas de 
LDL-c de tamanho pequeno;

• Associação à obesidade e presença de 
síndrome metabólica; 

• Presença de outra condição médica asso-

ciada ao aumento do risco de arteriosclerose, 
como diabetes, Síndrome Imunodeficiência 
Adquirida - SIDA, Lúpus Eritematoso Sistêmi-
co, Transplante de órgão ou câncer;

• Presença de hipertensão arterial; 

• Tabagismo, assim como exposição passiva 
ao fumo; 

• Presença de outros marcadores, como 
elevação de homocisteína e proteína C reati-
va.

Os medicamentos utilizados no tratamento 
das dislipidemias com elevação da fração 
LDL-c atuam diretamente no aumento da 
excreção ou do metabolismo da fração LDL-c, 
reduzindo a produção dessa fração. Os crité-
rios para tratamento medicamentoso são os 
mesmos do consenso de 199228, porém a 
droga de primeira escolha é a estatina. Nas 
crianças menores, a primeira escolha ainda 
consiste nos sequestradores de ácidos bilia-
res, mesmo com efeito colateral de manifes-
tações gastrointestinais. 29 

 As estatinas são consideradas a primeira 
opção para o tratamento medicamento em 
hipercolesterolemia familiar em crianças e 
adolescentes.1,2,5,28-30 A estatina é um inibidor 
da HMG-CoA redutase, que bloqueia a síntese 
do colesterol. A redução da biossíntese total 
do colesterol acarreta resposta das células e 
dos órgãos, aumentando a síntese dessa 
enzima e do receptor LDL-c. A concentração 
sérica de colesterol diminui à custa da remo-
ção da fração LDL-c aumentada no fígado, 
decorrente do incremento dos receptores 
LDL-c. Essa medicação parece baixar as con-
centrações séricas de triglicérides em 15 a 
25%, do colesterol total, em 21 a 32%, a fração 
LDL-c em 25 a 39% e incrementa a fração 
HDL-c em 5 a 10%. Os efeitos colaterais das 
estatinas incluem hepatotoxicidade com 
aumento das transaminases (geralmente 
transitório), miotoxicidade com mialgia e/ou 
raramente rabdomiólise e ainda teratogenici-
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dade. Adolescentes do sexo feminino em 
uso de estatinas devem estar devidamen-
te orientadas quanto aos métodos contra-
ceptivos. Podem ocorrer ainda interações 
medicamentosas com aumento do risco 
de toxicidade (macrolídeos, antifúngicos, 
inibidores de protease, bloqueadores do 
canal de cálcio e ciclosporina), com dimi-
nuição da concentração sérico das estati-
nas (rifampicina, barbitúricos e carbama-
zepina). Sua eficácia e segurança em 
crianças e em adolescentes são similares 
às encontradas em adultos. Deve-se moni-
torar a função hepática e as enzimas mus-
culares. Queixas como insônia, cefaleia e 
sintomas gastrointestinais foram observa-
dos com o uso desse medicamento. Exis-
tem estatinas aprovadas pela Food and 
Drug Administrations (FDA) nos EUA para 
o uso clínico pediátrico, como sinvastatina, 
lovastatina, atorvastatina e pravastatina. A 
preferência atual é a atorvastatina ou a 
pravastatina.31 

A American Heart Association desenvolveu 
manual para uso de estatinas em crianças. 
Suas recomendações incluem os critérios 
de seleção (idade e concentração sérica de 
LDL-c), podendo ser influenciado pela pre-
sença e magnitude de outros fatores de 
risco para doença cardiovascular, assim 
como a presença de xantomas cutâneos.  
Importante a inclusão dos pais e familiares 
na decisão do tratamento.1,2,5,28,29

Em geral, o tratamento não deve ser inicia-
do antes dos 10 anos em meninos e antes 
da menarca nas meninas, devendo-se 
aguardar o estágio puberal de Tanner 
igual ou maior que 2.29 Crianças portadoras 
de dislipidemias familiares graves devem 
ser avaliadas de forma individualizada em 
relação à idade de início, pesando-se riscos 
e benefícios do início em idades ainda 
mais precoces 29. Doença hepática, insufi-
ciência renal, miopatia e gravidez consti-
tuem contraindicações para o tratamento 
medicamentoso com estatinas. Os pacien-

tes em tratamento com estatinas devem ser 
monitorados quanto a crescimento (estatura, 
peso, índice de massa corporal), maturação 
sexual e desenvolvimento (estádio puberal de 
Tanner). Dosagens laboratoriais bioquímicas 
(creatinina fosfoquinase, alanina aminotrans-
ferase e aspartato aminotransferase) devem 
ser solicitadas a cada 3 ou 6 meses. 

A dieta deve ser monitorada, estimulando o 
baixo teor de lipídio e deixando clara sua 
importância para o sucesso do tratamento. As 
crianças devem ser aconselhadas sobre 
outros fatores de risco, como ganho de peso, 
tabagismo e sedentarismo. Embora haja 
estudos que mostrem segurança e efetivida-
de do tratamento com estatinas em crianças, 
a ausência de estudos em longo prazo leva 
essas recomendações a ser usadas com crité-
rio. A Tabela 6 mostra as doses das estatinas 
mais comumente usadas.
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Tabela 6 –  Doses das estatinas mais comumente usadas em pediatria de acordo com a idade.

Atorvastatina

Fluvastatina

Lovastatina

Pravastatina

Rosuvastatina

Sivastatina

Idade (anos)Estatina Dose (mg/dia)

10

10

10

8 a 13
≥ 14

10

10

10 a 20

20 a 80

10 a 40

20
40

5 a 20

10 a 40

Fonte: FDA.31

Há poucos estudos com tratamento medi-
camentoso para dislipidemia na síndrome 
metabólica. Em adultos, as drogas mais 
utilizadas para dislipidemia secundária à 
síndrome metabólica são o fibrato e a me-
tformina.  O uso da metformina, utilizada 
para tratar a diabetes mellitus tipo II pode 
auxiliar no controle do perfil lipídico, pois 
atua diminuindo os ácidos graxos livres 
plasmáticos.32 Os fibratos são medicamen-
tos derivados do ácido fíbrico, com meca-
nismo de ação complexo, que age reduzin-
do as concentrações séricas de triglicéri-
des e aumentando as concentrações séri-
cas de HDL-c.1,2,5,28,29 Esta classe de drogas 
deve ser usada preferencialmente em 
crianças e adolescentes com elevação 
grave de triglicérides, com alto risco de 
desenvolverem pancreatite (TG ≥ 500 mg/-
dL).1,2,5,28,29 Podem ainda causar diminuição 
nas concentrações séricas LDL-c.  A dose 
recomendada do benzofibrato ou ciprofi-
brato é 5 a 20 mg/kg/dia (máximo 20 kg) 
para crianças e adolescentes.33,34 Nos, ado-

lescentes, observa-se uso de doses maiores 
chegando a 1000 mg/dia. Os efeitos colaterais 
incluem: elevação das transaminases e creati-
noquinases, miopatia e rabdomiólise, princi-
palmente quando combinado ao uso de esta-
tinas.  Aumento de creatinina pode ser obser-
vado no uso de fibratos, sendo que nos casos 
de doenças renais a dose deve ser ajustada 
para cada doença renal.29,34 Inibidores da 
PCSK9 representam uma nova classe de 
fármacos com elevada capacidade de redu-
ção da LDL. Entretanto, sua indicação de uso 
na idade pediátrica ainda necessita de mais 
estudos de eficácia e segurança.35,36 
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