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Estudo com objetivo de identificar as percepções e o conhecimento de indivíduos com dislipidemia. Trata-se de um estudo 
qualitativo com oito participantes. Coletaram-se os dados por meio de oficinas no período de julho/agosto de 2006 no CAIS 
Erwin Crusius/Passo Fundo-RS. As categorias construídas referem-se: ao conceito de dislipidemias – expressão vaga sobre 
o termo; a seleção dos alimentos – revelação dos hábitos alimentares; as limitações na adesão ao tratamento não medica-
mentoso – influência dos aspectos socioeconômicos, culturais e psicológicos; as vivências com complicações vasculares – 
experiências familiares; a avaliação das ações de enfermagem – compreensão do tema abordado. 
Descritores: Lípides, Estilo de vida, Aterosclerose.

This study aims to identify the perceptions and the knowledge of individuals with dyslipidemia. This was an qualitative study 
with eight participants. Data were collected through workshops from July to August 2006 at CAIS Erwin Crusius / Passo 
Fundo-RS, Brazil. The categories constructed concern: the concept of dyslipidemia – vague expression over the term, the 
selection of food - revelation of dietary habits, the limitations on non-adherence to drug treatment - influences of the socio-
economic, cultural and psychological aspects, and the experience with vascular complications - family experiences, and eva-
luation of nursing actions - understanding of the subjects addressed.
Descriptors: Lipids, Lifestyle, Atherosclerosis.

El estudio tuvo como objetivo identificar las percepciones y el conocimiento de personas con dislipidemia. Este es un estudio 
cualitativo hecho con ocho participantes. Los datos fueron colectados a través de talleres en el período comprendido entre 
julio/agosto de 2006 en el CAIS Erwin Crusius / Passo Fundo-RS, Brasil. Las categorías construidas muestran: el concepto 
de dislipidemias – expresión poco clara sobre el termino, la selección de los alimentos - la revelación de los hábitos alimenti-
cios, las limitaciones de la no adhesión al tratamiento no medicamentoso - de influencia socio-económica, cultural y psicoló-
gica; experiencia con complicaciones vasculares - experiencias familiares, y la evaluación de las acciones de enfermería - la 
comprensión de los temas abordados. 
Descriptores: Lípidos, Estilo de vida, Aterosclerosis.

Recebido: 21/01/2009   
Aprovado: 28/07/2009   

introdUçÃo

As dislipidemias são alterações nos níveis séricos e nas carac-
terísticas de moléculas e complexos de lípides. O colesterol 

serve de matéria-prima para as membranas celulares, sendo o in-
grediente principal para produção de hormônios sexuais e bile. 
É transportada no sangue em partículas de HDL (lipoproteína de 
alta densidade), LDL (lipoproteína de baixa densidade), e VHDL 
(lipoproteínas de densidade muito alta), cada uma com suas ca-
racterísticas e funções. Apesar de na maioria das vezes ser assin-
tomática, a hipercolesterolemia (nível elevado de LDL) contribui 
para a aterosclerose que é um processo infl amatório na parede 
dos vasos com espessamento do mesmo. Assim, há uma maior 
incidência de cardiopatia isquêmica, acidente vascular cerebral 
e doenças vasculares periféricas. 

Na presença de alterações lipêmicas há grande risco de apa-
recimento de doenças cardiovasculares, sendo inicialmente oca-
sionada pela aterosclerose1,2. 

As dislipidemias são classifi cadas em laboratorial e etiológi-
ca, sendo a laboratorial dividida:
• Hipercolesterolemia isolada: aumento do CT (colesterol total) 
e ou LDL. Essa elevação pode ter infl uência genética e alimentar, 
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resultando na principal causa de doenças vasculares3,4.
• Hipertrigliceridemia isolada: aumento dos triglicerídeos (TG). 
Acentuada em pacientes diabéticos, obesos e sedentários1.
• Hiperlipidemia mista: aumento do CT e TG. Devido Influência 
alimentar5.
• Diminuição isolada do HDL: ou associada ao aumento TG 
ou LDL2,6.

De acordo com a classificação etiológica é dividida em:
• Dislipidemias primárias: origem genética, manifestando-se por 
influência da dieta inadequada, falta de exercícios ou alcoolismo. 
• Dislipidemias secundárias: causadas por doenças como o hi-
potireoidismo, diabetes, insuficiência renal crônica, obesidade, 
alcoolismo, medicações e alterações alimentares6,5. 

O diagnóstico das dislipidemias pode ser laboratorial, pela 
história clínica ou exame-físico7.

Um meio importante de favorecer a regulação dos níveis lipí-
dicos é a alimentação saudável, que é representada por três pon-
tos: variedade, moderação e equilíbrio.

A população vem substituindo hábitos alimentares saudáveis 
por produtos industrializados ricos em gorduras saturadas e car-
boidratos, associados ao sedentarismo, estresse, álcool, tabaco e 
obesidade, considerados os principais fatores que influenciam o 
aumento e a composição dos lipídios sanguíneos. Assim, o trata-
mento deve iniciar pela mudança do estilo de vida. 

Os alimentos funcionais como as proteínas de soja, fibras 
solúveis, nozes, amendoim e fitoesteróides, reduzem em 30% 
o LDL. As fibras solúveis como aveia, centeio, farelo de trigo, 
feijão, maçã, levam ao desvio do colesterol endógeno para que 
seja sintetizado em novos ácidos1,6. 

Um grande enfoque também deve ser dado à atividade física, 
que propicia o aumento do HDL, diminuição do CT e TG e auxi-
lia no abandono do cigarro e no controle do peso.

A aterosclerose é um processo inflamatório crônico da pa-
rede do vaso, com o acúmulo de lípides, resíduos celulares, 
plaquetas, fibrina e cálcio, levando ao aparecimento de placas 

rígidas (ateroma) que reduzem a elasticidade 
dos vasos dificultando a passagem do sangue. 
Este ateroma pode ser espesso e resistente ao 
fluxo sanguíneo, permanecendo no mesmo lo-
cal; mas também pode ser delgado com risco 
de ruptura, hemorragia e desenvolvimento de 
trombos, que podem obstruir o fluxo sanguíneo 
levando à morte cardíaca súbita ou infarto agu-
do do miocárdio7.

Os fatores que  contribuem para a formação 
e progressão da doença aterosclerótica  são:
• Fatores de risco não-modificáveis: genético, 
idade avançada, sexo, raça.
• Fatores Modificáveis: lipídeos elevados, taba-
gismo, hipertensão arterial, sedentarismo8. 

A prevenção primária divide-se em: 1) modi-
ficar o estilo de vida ou vícios, sem utilizar fár-
macos associados, em indivíduos sem ateroscle-
rose. 2) monoterapia, com o equilíbrio da dieta.

A prevenção secundária tem por objetivo 
corrigir os fatores desencadeantes nos indivíduos 
que apresentaram sinais e sintomas da doença9. 

Mas, para promover a saúde é necessário 
estar junto do sujeito ou comunidade, obser-

vando suas necessidades, intervindo através de informações, 
conscientizando-os e orientando-os10.

Os lípides não são os principais inimigos, mas sim, os hábitos 
alimentares não saudáveis. Considerando o exposto, evidencia-
se a necessidade de instituir, em nível comunitário, medidas de 
apoio para a prevenção e redução dos níveis lipêmicos. A possí-
vel precariedade de informações relacionadas a formas de con-
trole faz com que os portadores acreditem exclusivamente no 
uso de medicações para o tratamento, sendo que, em muitos ca-
sos as orientações poderiam contribuir na mudança gradativa e 
positiva do estilo de vida e, consequentemente, no controle dos 
seus agravos. 

Torna-se imprescindível conhecer a percepção dos portado-
res com relação às dislipidemias e o grau de assimilação de um 
programa educativo de enfermagem para a mudança no estilo 
de vida, pois, quanto mais informações e estímulo o indivíduo 
receber, maior será seu autocuidado e a motivação para aderir 
à proposta de cuidado. Sendo assim, este estudo objetivou iden-
tificar o conhecimento dos portadores de lipemias quanto a sua 
doença e, a partir disso, realizar ações educativas com ênfase na 
prevenção de doenças vasculares e controle dos níveis séricos.

Metodologia
Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, realizado 
com oito portadores de dislipidemias, usuários do Centro de 
Atenção Integral a Saúde – CAIS Erwin Crusius/ Passo Fundo, RS. 
A escolha dos participantes obedeceu aos seguintes critérios: ser 
participante do grupo de indivíduos com hipertensão e ter exame 
laboratorial nos últimos seis meses comprovando dislipidemias.    

Os dados foram coletados em quatro oficinas, no ambulató-
rio, no turno da manhã, com duração de 60 minutos, de julho 
e agosto de 2006, seguindo as proposições de Cabral11 da tría-
de do método criativo e sensível, fundada na discussão de grupo 
com dinâmicas de criatividade, sensibilidade e produção artísti-
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 Sabe-se que a comunicação é uma das atribuições funda-
mentais do profi ssional de saúde com o usuário, porém, deve 
ser de forma objetiva, clara e que possibilite um entendimento 
que favoreça a adesão ao tratamento e ao autocuidado.

selecionando os alimentos e revelando hábitos
Na discussão quanto à questão alimentar fi cou evidenciado o 
parecer do grupo quanto aos alimentos que mais se sentiam 
atraídos e aqueles que faziam parte da sua rotina alimentar. 
Após vários momentos de troca de informações sobre os be-
nefícios de uma alimentação saudável, revelaram-se os pontos 
apresentados na tabela 1.

O estilo de vida moderno e a grande oferta de alimentos in-
dustrializados vêm exercendo importante papel na seleção de 
uma dieta com certo desequilíbrio favorecendo agravos ateros-
cleróticos e consequentemente doenças cardiovasculares. As 

condições socioeconômicas e as atribula-
ções da vida diária favorecem um consumo 
alimentar de lanches rápidos e com alto 
teor calórico. A demanda energética está 
relacionada também com a idade, sexo, 
biotipo, atividade física e condição pato-
lógica13. A vasta literatura comprova que, à 
medida que o organismo envelhece o me-
tabolismo torna-se mais lento, devendo-se 
diminuir a ingesta e aumentar o seu gasto 
energético. 

Os princípios básicos da alimentação 
saudável são a variedade, a moderação e 
o equilíbrio, sendo que as gorduras devem 
ser diminuídas, aprimorando o conheci-
mento e encontrando substituições. 

Essenciais na alimentação são as fi bras 
solúveis, pois, possuem efeito hipolipe-
miante, diminuindo a absorção intestinal 
do colesterol. Assim, todo o alimento tem 
sua função essencial no organismo, de-
vendo ser ingerido uma porção mínima 
de cada sendo que o tratamento dietético 
deverá ser adotado tanto para a preven-

ção quanto para o tratamento das dislipidemias, iniciando-se 
com a mudança do estilo de vida3,7.

Houve uma boa aceitação das informações recebidas, pois 
quanto mais as pessoas sabem sobre a alimentação e os compo-
nentes nutritivos, aliados aos benefícios de controle das doenças, 
mais condições elas possuem para se cuidar.

A opção por uma nutrição saudável despertou interesse em 
obter informações relacionadas ao teor nutritivo dos alimentos, a 
quantidade a ser ingerida e principalmente ao seu preparo.

A prevenção primária visa à promoção da saúde e a qua-
lidade de vida, devendo contar com atividade física plane-
jada e repetitiva, com o objetivo de aprimorar ou manter a 
aptidão física, juntamente com a adoção de hábitos alimen-
tares saudáveis.

O sedentarismo é um fator de risco que pode ser alterado por 
meio da recomendação e do estímulo dos profi ssionais da saú-
de. Além dos benefícios sobre as dislipidemias, também auxilia 
na modifi cação de outros fatores de risco como HAS, obesidade, 
diabete e estado psicológico.

ca. Utilizou-se técnicas de colagem, relato de histórias, discus-
são de grupo, roteiro de entrevistas, sendo os sujeitos identifi ca-
dos pelas iniciais do nome.

No momento “conhecendo o grupo” utilizou-se um rotei-
ro norteador e a dinâmica do “rolo de linha”. Para identifi car o 
conhecimento dos componentes sobre o conceito de dislipide-
mias, utilizou-se um cartaz contemplando suas concepções e na 
sequên cia, a técnica de colagem na “dinâmica dos pratos”. Os 
participantes demonstraram seu conhecimento sobre o autocui-
dado relativo à alimentação transformando a discussão num mo-
mento crítico-refl exivo. Em relação às complicações vasculares, 
relatos de histórias de vida. Estes dados foram analisados qualita-
tivamente e reunidos em categorias12.

O projeto de pesquisa seguiu os princípios éticos previstos 
na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e foi 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Universidade de Passo Fundo (Processo 
nº147/2006). Todos os participantes assina-
ram o Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido.

resUltados
Caracterizando o grupo
Adotou-se um roteiro norteador, possibili-
tando adquirir informações do grupo. Todos 
participantes eram do sexo feminino, com 
idades entre 56 à 73 anos, casadas, com es-
colaridade de 4º série à 3º grau completo, 
tendo entre dois a dez fi lhos.  Uma mora so-
zinha, uma vende perfumarias obtendo sua 
renda, as demais, aposentadas ou pensionis-
tas. Duas componentes referem beber social-
mente e uma o uso de tabaco.  Já passaram 
por internações hospitalares tendo como mo-
tivos a pneumonia, AVC, obstrução de caróti-
da, diabetes, HAS, quedas e colecistectomia. 
Quanto às doenças associadas, apresentavam 
hérnia de disco, gastrite, osteoporose e de-
pressão. O uso de medicações segue as indi-
cações das doenças citadas.

A partir das observações foram construídas cinco categorias, 
como segue.

Conceituando as dislipidemias
Com o objetivo de conhecer o entendimento sobre a palavra dis-
lipidemia, desenvolveu-se uma atividade com o auxílio de cartaz 
cujo destaque era o vocábulo. Deste modo, as integrantes re-
gistraram algo que designasse o seu entendimento. Conforme a 
seguir diversas opiniões emergiram, alguns com muita afi nidade 
com a temática e outros nem tanto:
• forma a doença (C); • entope veias (J);
• ataca o coração (MO); • sangue grosso (MR);
• epidemia (D);  • exame de sangue (T);
• pressão arterial (A); • colesterol, triglicerídeos,
      ácido úrico (S).

Percebe-se que o termo não é muito conhecido por se tratar de 
um vocábulo técnico. Mesmo assim, foram expostos alguns con-
ceitos relativos a complicações decorrentes das dislipidemias.

“NÃO BASTA REALIZAR 
APENAS UMA ORIENTAÇÃO, 

MAS SIM, PERMANECER 
ENFATIZANDO OS 

BENEFÍCIOS DO SEU HÁBITO 
DE VIDA SAUDÁVEL PARA 
QUE NÃO DESANIMEM 
E QUE REPASSEM ESTAS 

INFORMAÇÕES PARA SEUS 
FAMILIARES”
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ou retroexternal com irradiação para membros 
superiores do lado esquerdo e a dor epigástri-
ca que é confundida com distúrbio digestivo15. 
Conforme relato:

“Meu irmão teve um infarte, sentia uma 
dor...  dava uma dor no peito, uma tontura. Le-
varam-no para o hospital, onde fez três pontes 
de safena. Ele fumava quando era novo, tinha 
problema de colesterol... “(A)

As manifestações clínicas vão depender da 
evolução da lesão, da formação de placas e de-
ficiência da passagem de sangue nos vasos, re-
sultando em doenças cardiovasculares. Pode ser 
assintomática, dificultando a conscientização 
em seguir uma dieta saudável, a manutenção de 
atividade física regular e a realização de exames 
periódicos para avaliar os níveis lipêmicos.

avaliando as ações educativas de enfermagem
Com o objetivo de promover a saúde é necessá-
rio desenvolver ações educativas junto à popu-

lação, tendo como finalidade a tomada de decisão relacionada 
às atitudes e as práticas de saúde proporcionando uma melhor 
qualidade de vida para as pessoas. Os participantes apontam in-
dicativos que demonstram o resultado satisfatório da dinâmica 
proposta por Cabral, pois ela traduz a construção de um proces-
so crítico-reflexivo, sendo possível observar:

“Tudo que é novo é bom. Aprende-se para a vida”. (S)
“Muito bom, não tem dúvidas, foi muito bem explicado”. (T)
Vários estudiosos comprovam que tanto as doenças crôni-

cas como as dislipidemias, necessitam de uma educação con-
tinuada para que seus portadores adquiram hábitos de vida 
saudáveis para assim poder controlar os agravos da doença. 
Além disso, esta educação continuada leva as pessoas a se 
conscientizarem e assimilarem a importância do seu autocui-
dado, porque não basta realizar apenas uma orientação, mas 
sim, permanecer enfatizando os benefícios do seu hábito de 
vida saudável, para que não desanimem e que repassem estas 
informações para seus familiares.

Considerações Finais
Este estudo possibilitou evidenciar que o autocuidado é um pro-
cesso gradativo, inacabado, que necessita de reforço e abaste-
cimento contínuo. Além disso, a motivação e o incentivo trans-
mitidos aos indivíduos levam a mudança do estilo de vida com 
decorrentes benefícios para sua saúde, influenciando positiva-
mente nos distúrbios lipídicos.

Levando-se em conta que o processo educativo é uma estra-
tégia para a motivação e contato direto com a sociedade, pode-
se incentivar e relembrar os indivíduos da necessidade da ma-
nutenção de hábitos de vida saudável. A troca de experiências 
e principalmente o compartilhamento da complexa teia de in-
formações que envolvem a promoção de saúde, proporcionou 
não apenas o enfoque centrado na mudança do comportamento 
individual, mas também do campo familiar.   

Os encontros e discussões com o grupo foram necessários 
para se estabelecer orientações de acordo com as caracterís-
ticas e limitações de cada um, sendo adaptada à linguagem 
à realidade do grupo para que adquirissem confiança e com-

limitações na adesão ao tratamento não medicamentoso
Percebe-se que, na adesão ao tratamento não medicamentoso 
encontram-se certas limitações que envolvem aspectos socio-
econômicos, culturais e psicológicos. A questão financeira res-
tringe de certa forma a aquisição de produtos adequados tais 
como frutas, verduras, legumes, carnes magras e brancas, pro-
dutos light e diet devido seu alto custo. Além disso, o predomí-
nio da culinária gaúcha presente em nossa região propicia uma 
grande ingesta de carboidratos, especialmente carnes vermelhas. 
Cultua-se o hábito de realizar visitas aos amigos e familiares, nas 
quais é obrigatória a presença de “guloseimas” que são farta-
mente oferecidas como sinal de hospitalidade.

A restrição de certos alimentos se torna necessária para al-
guns indivíduos, todavia muitos não conseguem assimilar a im-
portância deste cuidado, como se observa no relato que segue:

“Gosto, mas não posso comer, mesmo assim sou teimosa e 
como”. (J) 

“ Sou italiano. Gosto de amido, por isso tenho dificuldade de 
me controlar. (D)

“Para acostumar não foi fácil, mas graças a Deus consegui, 
assim emagreci um monte”. (T)

Para aqueles portadores de dislipidemias que encontram difi-
culdade para controlar os níveis lipêmicos com a mudança dos 
hábitos de vida, os fármacos podem ser utilizados associados à 
dieta, mas nunca a substituindo7. Sabe-se que a mudança do es-
tilo de vida é um processo demorado para essa nova adaptação, 
sendo fundamental no controle da aterosclerose, necessitando 
de um conjunto de atitudes pessoais e de apoio familiar para se 
manter uma vida organizada e saudável. 

Vivências com complicações vasculares
A doença arterial coronariana pode se manifestar através da 
cardiopatia isquêmica. As características importantes a se-
rem investigadas são as dores, duração, localização, fatores 
associados (dispneia, hemoptise) e fatores de alívio (repouso, 
nitrato, posição)14. 

 A principal manifestação clínica da isquemia do miocárdio 
é a dor torácica ou pré-cordial.  A dor clássica é pré-cordial 
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Tabela 1. Alimentação dos sujeitos do grupo durante as 
oficinas realizadas no CAIS Erwin Crusius/Passo Fundo – 
RS, Julho/Agosto de 2006.

Alimentos 
desejados
Comidas típicas 

gaúchas e 

italianas, doces, 

proteínas, 

embutidos, 

derivados do leite 

e carboidratos.

Hábitos alimentares

proteínas 

embutidos

margarinas comuns

arroz e feijão 

frutas e legumes

sucos artificiais e 

refrigerantes.

Após orientações de enfermagem

Substituição de carnes vermelhas por peixes

Margarinas com níveis reduzidos de 

colesterol e calorias

Aumento da ingestão de produtos 

integrais e  lights

Óleos de girassol e oliva

Frutas, verduras e legumes

Substituição de refrigerantes por água 

ou sucos derivados do leite em mínima 

quantidade.
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preensão do tema proposto. 
É importante ressaltar ainda, que por meio da observação 

conseguimos identificar alguns componentes de nossas cate-
gorias através da comunicação não-verbal das participantes, 
principalmente por meio do material criativo utilizado nas ofi-
cinas. Proporcionar um ambiente de descontração e liberdade 
com momentos de discussão crítico-reflexivo possibilitou que 
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os resultados fossem mais autênticos. É pertinente e adequa-
da a proposta utilizada, pois, percebeu-se a relação de algu-
mas falas com a criação produzida nas oficinas, no entanto, 
sabe-se que nem sempre o que se relata é o que realmente se 
faz, assim como na oficina da construção dos pratos que utili-
zou colagem e recorte, as participantes fizeram seus pratos de 
acordo com a prática vivenciada.                                         
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