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CONCEITO

Os lipídeos possuem várias funções, tais como como fornecimento de 
energia (característica mais importante das triglicérides), constituição de
estruturas mais complexas (ex: composição de uma área das células 
chamada membrana basal) e formação de moléculas como os hormônios
esteroides (característica mais especifica dos colesteróis). Esses lipídeos se 
unem a proteínas de tipo, tamanho e formas diferentes, as apoproteinas,
que têm a função de carregar os lipídeos no sangue e se unir com células 
de determinada ação, através de receptores especifico para aquela proteína.
Assim, dependendo do tipo de lipídeo, do tipo de apoproteina, da 
quantidade dos dois, é que se determina os tipos de lipoproteínas.

De De forma sucinta, dislipidemia consiste em uma 
desregulação das lipoproteínas, valendo destacar que as mais 
conhecidas são o colesterol total, suas frações e os 
triglicerídeos. As lipoproteínas são estruturas constituídas de 
lipídeos e proteínas. Os lipídeos são estruturas mais simples,
insolúveis em água, que se dividem entre triglicérides e 
colesteróis.

CLASSIFICAÇÃO

As lipoproteínas são classificadas quanto à sua densidade, de modo que,
quanto mais densa, em geral, são compostas por menos triglicérides e mais
colesterol. Há inúmeros tipos de lipoproteínas, as mais conhecidas são:

• Quilomicrons 

• VLDL – Very low density lipoprotein – 
  lipoproteína de densidade muito baixa

• IDL - Intermediary density lipoprotein - 
  lipoproteína de densidade intermediária

• LDL - low density lipoprotein - 
  lipoproteína de densidade baixa – “o colesterol ruim”

• HDL - High density lipoprotein - 
  lipoproteína de densidade elevada –“o colesterol bom”

• COLESTEROL TOTAL: constituído na maioria do somatório de LDL + HDL
 
• TRIGLICERIDES: constituídos na maioria dos VLDL + QM 
  (As apoproteinas são variadas, as mais famosas são Apo AI, Apo AII, 
  Apo B100, Apo E, entre outras).
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O mecanismo de funcionamento dos lipídeos é complexo e a intenção aqui 
é expressar um conhecimento científico claro e sem rodeios, porém sem 
complicações e aprofundamentos.

De forma simples, a formação e depuração dos lipídeos se dá através de 
dois ciclos; o exógeno (que configura a entrada dos lipídeos através da 
alimentação) e o endógeno (que configura a formação de lipídeos através 
do fígado).

Sabe-se que, numa pessoa saudável, 20% dos colesteróis são advindos da 
alimentação e os outros 80% da formação hepática, de modo que, num 
estado de doença, patológico, nem sempre apenas a mudança de hábitos
alimentares pode ser suficiente para alcançar a melhora do perfil lipídico. 

Outro ponto a se pensar é que, se os alimentos gordurosos só constituem 
20% dos colesteróis circulantes, será que eles são tão vilões assim? Foi 
através dessa linha de pensamento que o ovo, rico em colesteróis, antes 
abolido da dieta do paciente acometido de dislipidemia (lipídeos 
desregulados), agora é permitido, até indicado.

Do mesmo modo, tem-se estimulado o uso de gorduras de origem animal, 
ao invés das gorduras alteradas quimicamente, como as hidrolisadas, que 
têm mais dificuldade de quebra no nosso corpo. Claro que as gorduras são 
permitidas e não podem ser abolidas da dieta, mas a moderação é essencial, 
devendo estar presentes em uma dieta balanceada e saudável, mas em
pequena quantidade. 

A via exógena se dá com a absorção de colesteróis e formas menores dos 
triglicerídeos, como os ácidos graxos livres e monoacilglicerol, através da 
alimentação. Nossas células intestinais, os enterócitos, absorvem os lipídeos
e os transformam em quilomicrons (QM).

Os QM constituem-se especialmente em 80% de triglicerídeos e 20% em 
colesteróis, pouquíssimas apoproteinas, e seguem para o sangue, assim 
encontram-se em valores bastantes elevados, especialmente nos períodos
pós-alimentar. Os QM oferecem energia para os músculos e adipócitos, onde 
sofrem a reação de lipólise (quebra dos lipídeos) através de uma enzima 
famosa, a LPL (lipase lipoproteica) e seus remanescentes seguem para o
fígado. Isso é uma forma simples de exemplificar esse ciclo, claro que outras 
reações e alguns trajetos não foramdescritos.

A via endógena se dá com a chegada de remanescentes de QM nos 
hepatócitos (células do fígado), que os transformam em VLDL e os liberam 
para a corrente sanguínea. Esse VLDL é rico ainda em triglicérides e oferece
energia para as células que as necessitam através da lipólise do sangue 
(LPL plasmática).
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À medida que essa lipoproteína vai perdendo lipídeos e acumula outras 
proteínas, ela se transforma em IDL. Os IDL se dividem em dois caminhos: 
ou retornam ao fígado ou permanecem na corrente oferecendo energia e 
substratos para as células do corpo. Assim os LDL (rico em colesteróis) são 
os principais fornecedores de colesterol para as células.

Nas células, o LDL é englobado e sofre várias reações até completar sua 
ação final, seja de formação da estrutura celular, seja de participação de 
estruturas hormonais. Seus remanescentes são eliminados na corrente em 
forma de HDL cuja principal função é carrear o colesterol não utilizado para 
o fígado. O excedente de lipídeos aumenta a quantidade de QM, VLDL e IDL 
e LDL e, uma vez elevadas, por serem insolúveis em água, têm facilidade de 
se desligar de meios aquosos como o sangue, o que provoca seu deposito 
nas paredes dos vasos, motivo pelo qual são conhecidas como partículas 
perigosas.

O aumento de lipídeos na corrente sanguínea dificilmente manifesta 
sintomas, por isso se trata de uma doença silenciosa, mas à medida que os 
anos se passam, os calibres dos vasos vão recebendo mais lipídeos e o fluxo 
sanguíneo vai reduzindo, especialmente nos vasos mais finos do corpo, que 
se situam exatamente no coração e cérebro. Uma vez ocorrendo o 
entupimento total dos vasos, ocorre falta de oxigenação para as células 
daquela área que era nutrida pelo vaso que entupiu, culminando com a 
isquemia, morte celular por falta de oxigenação e originando, se acometer 
células cerebrais, o acidente vascular encefálico (AVC) isquêmico ou, se 
acometer celular do coração, o infarto agudo do miocárdio (IAM).
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Quando devemos nos preocupar com os 
distúrbios das lipoproteínas?

Seguindo as orientações do NCEP/ATP III, 2001 (adult treatment panel), um
estudo que avalia pessoas com dislipidemias, devemos investigar o
perfil lipídico através do colesterol total, LDL, HDL e TG em:

• Qualquer pessoa que sofreu doença cardiovascular (ex: AVC ou IAM), em 
qualquer idade. 

• A pessoa, na idade de 2 a 19 anos, se houver obesidade, doença 
cardiovascular em irmãos ou pais, pancreatite aguda, xantomatose 
(descrita mais na frente)
 
• Acima de 20 anos, deve-se repetir a investigação a cada 5 anos. 
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Em geral a dislipidemia não cursa com sintomas. Nos quadros mais graves 
ou nas dislipidemias de origem familiar, ou seja, hereditária, os lipídeos 
elevados na circulação podem se depositar nos vasos formando as placas 
ateromatosas, como podem depositar-se em regiões da pele; os xantomas. 
Os xantomas podem ser palmares, tendinosos (nos tendões de músculos),
tuberosos, sendo os mais frequentes os xantelasmas.
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MANIFESTAÇÕES CLINICAS

o que é isso Doutora? 
Xantelasma ou Xanteloma

Não é propriamente uma doença em si, está ligada a um distúrbio de 
metabolismo dos lipídeos. É caracterizada pelo surgimento de bolsas de 
gordura, normalmente amareladas e ligeiramente salientes nas pálpebras.

O que muitas pessoas não sabem, uma vez controla a doença de base, ou 
seja, a disfunção dos lipídeos, para os xantelomas existe tratamento! 
Entre as alternativas de tratamento, temos: cauterização química,
eletrocoagulação, laser ou retirada cirúrgica.

Lembrando que o tratamento correto será definido pelo ser dermatologista, 
pois irá depender da extensão das lesões e das características de cada 
caso particular.
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