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O perfil lipídico completo pode ser coletado sem jejum, mantendo-se o estado 

metabólico estável e dieta habitual. 

 Os valores de colesterol total (CT), HDL-c, não HDL-c e LDL-c não sofrem influência 

do estado alimentar.  

Se a concentração de triglicérides (TG) estiver elevada (> 440 mg/dL) sem jejum, o 

médico fará outra solicitação para nova avaliação de triglicérides com jejum de 12 horas e 

será considerado um novo exame de triglicérides pelo laboratório clínico (Grau de 

Recomendação: IIa; Nível de Evidência: C). 

 O laboratório deve informar no laudo as duas diferentes situações: sem jejum e 

jejum de 12 horas, de acordo com o critério do médico solicitante. 

 O médico avaliará o resultado do perfil lipídico do paciente, de acordo com a 

indicação do exame, o estado metabólico e a estratificação de risco. 

              Pacientes podem apresentar variação individual de perfil lipídico. A variação 

intraindividual dos lipídios plasmáticos é considerável e importante, principalmente nos 

pacientes que apresentam valores próximos aos limites de tomada de decisão clínica.  

              Esta variação pode ser de 5 a 10% para o CT e em torno de 20% para os TG, 

particularmente presente nos indivíduos com hipertrigliceridemia. 

  Pacientes com alterações no perfil lipídico devem ter seus exames confirmados 

com a coleta de uma nova amostra.  

  Caso ainda persista a variação, o paciente deve ser avaliado pelo seu médico para 

uma investigação complementar e confirmação diagnóstica 

  A intensidade do tratamento para prevenção e redução de colesterol de LDL deve 

ser ajustada de acordo com os fatores de risco absolutos referentes ao indivíduo.  

  Desta forma, o primeiro passo seria ter acesso ao status de risco da pessoa 

através da análise lipoproteica (lipidograma).  

   Em adultos acima de 20 anos, o lipidograma para quantificação de lipídeos totais 

(CT, LDL-C, HDL-C e TG) deve ser feito com uma frequência de 5 anos.  

   Na situação de exames realizados sem jejum, apenas os valores relativos a CT e 

HDL-C devem ser considerados. 

   Quando o paciente estiver sem jejum, os índices considerados alterados  seriam 

CT maior ou igual a 200 mg/dL ou HDL-C menor que 40mg/dL.Haveria necessidade de um  

perfil lipoproteico mais conciso  para analisar o LDL-C.  
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  O risco de ocorrência de Doença Arterial Coronária pode estar relacionada com 

outros fatores de risco além de tabagismo, hipertensão arterial, baixos níveis de HDL-C, 

histórico familiar ou idade, tais como obesidade, sedentarismo e a adoção de dietas 

aterogênicas. 

  Os tratamentos para redução de LDL-C incluem a mudança de hábitos de vida e a 

farmacoterapia. Em relação aos hábitos de vida, orienta-se a alteração da dieta do indivíduo 

para alimentos com menores taxas de colesterol e gorduras saturadas. 
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                    Na terapia de mudança de hábitos de vida (therapeutic lifestyle change (TLC)) 

recomenda como primeiro passo para controle do LDL-c a diminuição de ingestão de 

gorduras saturadas e de fontes de colesterol, acompanhado do controle de peso e da 

realização regular de exercícios físicos..  

                    Após 6 semanas, realiza-se a quantificação lipídica no indivíduo. Se a meta 

para normalização lipídica não tiver sido atingida, outras formas de controle devem ser 

aplicadas. 
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    Outra opção de tratamento é a terapia farmacológica. A utilização de 

medicamentos podem ser feitas como uma segunda tentativa de controle dislipidemico ou 

como opção primária.  

     Normalmente, a opção de utilização de fármacos ocorre com maior frequência 

em pacientes hospitalizados que necessitam de uma melhora em seu quadro de saúde 

mais imediata, de acordo com o primeiro levantamento de lipoproteínas realizado.                

Comumente, o descontrole de LDL-c é corrigido consideravelmente entre 24 e 48 a partir da 

primeira dose da medicação.  

       Usualmente, utiliza-se estatinas para o controle dislipidemico.A dose inicial de 

estatinas é moderada e permanece constante enquanto os níveis lipídicos não estiverem 

sido alcançados.  

       Após 3 meses de terapia farmacológica, analisa-se mais uma vez o lipidograma 

se as metas de controle foram alcançadas.  



          Uma vez controlado, o lipidograma tem sua recomendação de frequência 

normatida para 4 a 6 meses ou em menor tempo, caso haja uma oscilação maior da 

homeostase lipídica. 
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