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Lista de abreviaturas 

DCV- Doenças Cardiovasculares lf í 

DC - Doença Coronária 

CT - Colesterol total 

c-LDL - Colesterol LDL 

TG - Triglicerídeos 

c-HDL - Colesterol HDL 

HTA - Hipertensão arterial 

DM - Diabetes mellitus 

GS - Gordura saturada 

Lp - Lipoproteínas 

GPIS -Gordura polinsaturada 

AHA - Associação Americana do Coração 

INCPS - Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue 

APA - Academia Pediátrica Americana 

VCT - Valor calórico total 

NCEP - Programa Nacional de Educação do Colesterol 

ADA - Associação Dietética Americana 

BHS- "Bongalusa Heart Study" 

PDAY - "The Pathological Determinants of Atherosclerosis in Youth" 

HF - Hipercolesterolemia familiar 

HFC - Hipercolesterolemia familiar combinada 

Apo - Apopoproteina 
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VLDL - Lipoproteínas de muito baixa densidade 

LDL - Lipoproteínas de baixa densidade 

AF - Actividade física 

SM - Síndrome metabólico 

AG - Ácidos gordos 

HC - Hidratos de carbono 

QM - Quilomicra 

IDL - Lipoproteína de densidade intermédia 

HDL - Liporpoteína de alta densidade 

Lp(a) - Lipoproteína A 

DISC - "Dietary Intervention Study in Children" 

DGIDC - Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 

APN - Associação Portuguesa dos Nutricionistas 

FCNAUP - Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 

IMC - índice de massa corporal 
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FDA - Food and Drug Administration 
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/ # Í 

1. Resumo / s «»'; -

As Doenças Cardiovasculares e, em particular, a Doença Coronária são a 

causa mais comum de morte, em todo o mundo. Apesar das manifestações deste 

conjunto de doenças, geralmente, só ocorrerem na idade adulta, as etapas iniciais 

da aterosclerose e os seus factores de risco, têm início em idades muito jovens, 

persistindo durante a idade adulta. 

São numerosos os factores de risco que concorrem para o aparecimento e 

desenvolvimento da aterosclerose destacando-se, entre eles, as dislipidemias. 

Este e a maioria de todos os outros factores de risco são, muitas vezes, resultado 

de hábitos alimentares desequilibrados. Deste modo, a alimentação tem um papel 

de destaque na prevenção e/ou tratamento da dislipidemia bem como de outros 

factores de risco. 

A alteração dos hábitos alimentares é complicada, exigindo, por isso, um 

esforço muito grande por parte de todos: crianças, adolescentes, família e 

profissionais de saúde, nomeadamente, os nutricionistas. Cabe a estes últimos a 

instituição do tratamento nutricional individualizado e adaptado a cada criança 

e/ou adolescente. 

Não só o tratamento nutricional mas também o controlo de peso e a prática 

de actividade física assumem um papel muito importante no que diz respeito à 

prevenção e/ou tratamento das dislipidemias, assim como, de outros factores de 

risco cardiovascular. No entanto, por vezes são insuficientes, tornando-se 

necessário recorrer, também, ao uso de fármacos. 

Este trabalho centrar-se-á, essencialmente, na população pediátrica, 

crianças e adolescentes, com idades compreendidas entre os 0-18 anos. 
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2. Introdução 

As Doenças Cardiovasculares (DVC), particularmente a Doença Coronária 

(DC), são a causa mais comum de mortalidade e de morbilidade em todo o 

s'^tetindo.e, também, em Portugal.(1"9) Estas representam um sério problema de 

saúde pública com encargos financeiros elevados.(3~5,10) A aterosclerose é a 

primeira causa subjacente às DCV.(1,4,5,7,10) A DC aterosclerótica é a principal 

causa de morte na população ocidental.(11> 

A aterosclerose poderá iniciar-se já na população pediátrica, mesmo em 

crianças e adolescentes aparentemente saudáveis, com efeitos amplificados em 

adultos jovens, aproximadamente 20 a 30 anos antes da DC se manifestar/4,9,12" 

23) Existem numerosas evidências da forte associação entre a presença da 

aterosclerose e dos seus factores de risco em idades pediátricas, sendo estes os 

mesmos identificados para adultos: níveis elevados de colesterol total (CT), de 

colesterol LDL (c-LDL), de triglicerídeos (TG) e de homocisteína; níveis baixos de 

colesterol HDL (c-HDL); HTA; obesidade, e tabagismo. 0.4.6,7,11,18,19,22,24-33) Q s 

níveis elevados de lípidos são, provavelmente, o factor de risco bioquímico mais 

importante para a aterosclerose.(24) Estima-se que 75 a 90% da DCV esteja 

relacionada com dislipidemia, hipertensão arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), 

tabagismo, sedentarismo e obesidade/16,34' A principal causa da maioria destes 

factores de risco são os comportamentos adversos, incluindo uma alimentação 

desequilibrada, rica em gordura saturada (GS) e em colesterol/16,26' 

As dislipidemias dividem-se em dois grandes grupos: as dislipidemias 

primárias ou genéticas e as secundárias/2635' Ambas caracterizam-se por 

concentrações séricas anormais de um ou mais lípidos ou lipoproteínas (Lp), 

provocadas por alterações metabólicas ou genéticas/21,36"38' Incluem 
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concentrações plasmáticas de CT, c-LDL e TG elevadas e de c-HDL baixas e são 

um factor de risco para o desenvolvimento de aterosclerose e, 

consequentemente, de DC. ( 3 6 , 3 8 ) Muitos estudos têm relacionado as 

concentrações de CT, os valores de pressão arterial e o peso em crianças com 

aqueles encontrados em adultos.(8,18,19'27"29) 

O colesterol é uma molécula lipídica essencial ao normal funcionamento 

das células do organismo, sendo percursor de hormonas esteróides, de 

metabolitos da vitamina D e dos ácidos biliares. É, também, fundamental para a 

mielinização dos neurónios, para o desenvolvimento cerebral e para o 

crescimento das crianças.(40,41) É sintetizado pelo organismo (síntese endógena) 

e/ou provém directamente da alimentação.(14) Apesar das numerosas funções do 

colesterol no organismo, concentrações elevadas deste tipo de gordura aceleram 

o processo de aterosclerose.(13,18,19) 

É incontestável o facto de que o controlo da dislipidemia retarda a 

progressão da aterosclerose em jovens. No entanto, é também essencial, o 

controlo de todos os outros factores de risco, que possam estar associados.(34) 

3. Um pouco de história 

Desde há várias décadas que numerosos estudos têm demonstrado a 

associação entre a ingestão de diferentes tipos de lípidos e o risco de DC na vida 

adulta.(25'42) 

Em 1913, Anitschkow documentou, pela primeira vez, o papel do 

colesterol dietético na patogénese da aterosclerose. Desde então, vários estudos 

têm demonstrado que o aumento da ingestão de colesterol resulta no aumento 

das concentrações de colesterol sérico, sendo que este aumenta o risco de DC.'1^ 
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Desde 1940-1950, estudos entre populações baseados em comparações 

culturais têm vindo a demonstrar que níveis altos de colesterol sérico estão 

associados com o aumento de risco de DCV.(43) 

Têm-se realizado vários estudos, desde 1950, demonstrando a relação 

entre a composição da dieta e o perfil lipídico. A GS aumenta as concentrações 

de CT e de c-LDL, enquanto a gordura polinsaturada (GPIS) contribui para a 

diminuição destas, já o efeito no c-HDL é menos claro.(39) 

Em 1950, epidemiologistas verificaram em várias populações, que a 

ingestão de gordura se correlaciona com os níveis de colesterol sérico. A redução 

da ingestão de GS e o aumento da ingestão de gorduras mono e polinsaturadas, 

conduzem a uma diminuição do CT e, particularmente, do c-LDL. Esta 

modificação nos hábitos alimentares tem uma repercussão benéfica relativamente 

à morbilidade e mortalidade por patologia cardiovascular.(25'42) 

Em 1959, Holman propôs que a aterosclerose era um problema de 

nutrição pediátrica, ligando a génese das lesões ateroscleróticas com o 

reconhecimento do papel da gordura, nomeadamente, a GS e o colesterol 

alimentares, como determinantes nas concentrações plasmáticas de 

colesterol.(7'44'45) 

Em 1961, a Associação Americana do Coração (AHA) publicou os seus 

primeiros conselhos dietéticos para a população em geral intitulados "Gordura 

Dietética e sua Relação com Ataques e Enfartes do Coração". Segundo esta 

publicação, seria recomendável uma diminuição da ingestão de GS e colesterol e 

um aumento da ingestão de GPIS, de modo a prevenir a DC.(25) 

Em 1968, este documento da AHA foi adaptado de modo a quantificar a 

ingestão das diferentes gorduras. A AHA recomendava então uma ingestão de 

Liliana Sofia Silva Brandão 



Dislipidemias como factor de risco para a aterosclerose na população pediátrica - Passado, Presente e Futuro 5 

lípidos entre 30 e 35%, com distribuição equitativa pelos três tipos de gordura e 

uma ingestão de CT inferior a 300mg/dia.(25,46) 

Em 1977, o Comité Seleccionado em Necessidades Nutricionais e 

Humanas do Senado dos EUA, elaborou uma monografia intitulada "Objectivos 

Dietéticos nos EUA". Este documento adoptou as directivas da AHA, embora 

limitasse a ingestão de gordura total para 30%.(25,47) 

Em 1984, uma Conferência Consenso do Instituto Nacional do 

Coração, Pulmões e Sangue (INCPS) adoptou os objectivos dietéticos de 

McGovern para os Americanos, estendendo-os a todos os indivíduos com mais 

de 2 anos de idade. Era a primeira vez que as crianças eram incluídas na base 

dos estudos conduzidos em adultos, no entanto sem qualquer base científica. 

Esta proclamação provocou uma tempestade de críticas, pois entendiam que as 

crianças não apresentavam risco de desenvolver aterosclerose e, por isso, 

deveriam ser excluídas destas recomendações. No seguimento desta polémica, a 

Academia Pediátrica Americana (APA) argumentou que as directivas dietéticas 

desenvolvidas para adultos não deveriam ser aplicadas a crianças e que a 

ingestão de gordura nas crianças deveria situar-se entre 30-40% do valor calórico 

total (VCT).(2546) 

Apesar deste desacordo, em 1985, o INCPS inaugurou o seu Programa 

Nacional de Educação do Colesterol (NCEP). Num dos seus relatórios, "Níveis 

de Colesterol Sérico em Crianças e Adolescentes", estendeu as directivas de 

colesterol desenvolvidas para adultos a crianças com mais de 2 anos de idade, 

sem mostrar qualquer evidência na sua eficácia e/ou segurança.(25,46) 

Só depois do NCEP incluir as crianças nas suas recomendações dietéticas 

para a restrição de gordura e colesterol é que a APA, em 1992, aprovou dietas 
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contendo 30% de energia proveniente da gordura. Em 1998, aprovou a 

diminuição da gordura para 20-30% do VCT da dieta e a inclusão de terapêutica 

farmacológica se necessário.(25,46) 

Em 1999, A Associação Dietética Americana (ADA), também, aprovou 

uma dieta pobre em gordura e colesterol para crianças com idades 

compreendidas entre os 2 e os 11 anos.(25,48) 

4. Aterosclerose em idades pediátricas 

4.1. Patogénese 

Actualmente, a hipercolesterolemia é reconhecida como o primeiro estádio 

da aterosclerose, uma doença insidiosa e perigosa.(4,5,49) É uma resposta 

inflamatória crónica do endotélio das artérias a agressões metabólicas e físicas, 

que provocam alterações químicas e estruturais, levando à acumulação lenta e 

progressiva de placas ateroscleróticas na parede destes vasos.(4,21,49) 

A primeira manifestação desta doença corresponde à deposição de 

colesterol e seus ésteres em macrófagos e células musculares localizados na 

parede das artérias, formando uma elevação denominada estria gorda. Esta 

lesão é reversível e tem início em lactentes e crianças.(4'7'17,21,46'50)Nas artérias, as 

estrias gordas constituem então a lesão elementar da aterosclerose, são 

percursoras de placas ateroscleróticas e são encontradas na túnica íntima da 

aorta em crianças com apenas 3 anos de idade e nas artérias coronárias durante 

a adolescência.*5'17-45'51' 

Pelo menos metade das crianças, nos primeiros 6 meses de vida, têm 

pequenas colecções de macrófagos e de células espuma (macrófagos mais 

lípidos) em segmentos susceptíveis das artérias coronárias. Nos anos 
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subsequentes, apenas algumas crianças possuem células espuma mas, na 

adolescência (12-15 anos), a acumulação de células espuma é muito maior e 

ocorre em cerca de 69% dos adolescentes/52' 

O Bongalusa Heart Study" (BHS) e o "The Pathological Determinants 

of Atherosclerosis in Youth" (PDAY) mostraram que concentrações elevadas de 

c-LDL e baixas de c-HDL em crianças e jovens estão associadas a um maior risco 

de aterosclerose quando adultos.(22) Além disso, estes estudos verificaram, 

também, que concentrações de CT e de c-LDL se relacionavam com a extensão 

das estrias gordas na aorta e que concentrações de CT, c-LDL e c-VLDL se 

relacionavam com as estrias gordas das artérias coronárias.(7'9'15,17,26) 

O "PDAY" verificou que um aumento de 50mg/dl de c-LDL em adolescentes 

aumentava em 70% o risco de desenvolver placas ateroscleróticas.(4) Este estudo 

demonstrou, também, que a extensão das estrias gordas e das placas fibrosas 

aumentam rapidamente com a idade, estando ambas correlacionadas 

positivamente com CT, c-VLDL e c-LDL e negativente com concentrações de c-

H D L (26,45) A | £ m C J Í S S O J 0 "BHS" examinou o efeito de múltiplos factores de risco 

lipídicos na aterosclerose, em 93 crianças e jovens com idades compreendidas 

entre os 2 e os 39 anos. Verificou então que a severidade da aterosclerose 

aumenta com o aumento do número de factores de risco.(9,17,34) 

A estria gorda progride através de várias etapas durante a adolescência, 

após a puberdade nos rapazes e mais tarde nas raparigas, formando uma placa 

fibrosa que constitui a forma mais avançada da doença. Esta é irreversível, surge 

no início da idade adulta e progride com o avanço da idade.(4,5,21'45'46,53) Depois da 

quarta década de vida podem ocorrer alterações nesta placa fibrosa, de que é 

exemplo a calcificação arterial. A placa fibrosa torna-se, assim, mais vulnerável à 
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ruptura, precipitando a trombose oclusiva e as manifestações clínicas de doença, 

como enfarte do miocárdio, acidente vascular cerebral ou doença arterial 

periférica, podendo mesmo levará morte súbita.(4,17) 

Está provado que, uma concentração baixa de c-HDL constitui um factor de 

risco independente de DC e está muitas vezes associada a outros factores de 

risco, entre os quais: outras lipoproteínas aterogénicas, obesidade, falta de 

exercício físico e genética.(54) 

4.2. Factores de risco 

4.2.1. Dislipidemia 

As dislipidemias dividem-se em dois grandes grupos: as dislipidemias 

primárias ou genéticas e as secundárias.(2635) 

As dislipidemias primárias ou genéticas resultam de mutações em genes 

específicos. A mais comum em crianças é a hipercolesterolemia familiar (HF), 

sendo que a forma heterozigótica tem uma incidência de 1 por 200-500 

indivíduos, seguida da hiperlipidemia familiar combinada (HFC).(26,55"57) 

As dislipidemias secundárias podem ter como principais causas: 

problemas endócrinos e metabólicos (DM, obesidade, hipotiroidismo), alterações 

viscerais (hepáticas: colestase, renais: síndrome nefrótico), síndrome metabólico, 

certos fármacos (corticoesteróides), consumo de álcool ou drogas, infecções e 

outros (anorexia e síndrome de Klinefelter).(26'35'51,58) 

4.2.1.1. Dislipidemias primárias ou genéticas 

As dislipidemias primárias ou genéticas são influenciadas quer por 

factores genéticos quer por factores ambientais.(28) 
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Existem inúmeras formas de dislipidemias primárias ou genéticas, sendo 

que as mais comuns em crianças são:(28,56,57) 

a) Hipercolesterolemia familiar 

A HF é uma doença autossómica dominante, resultante de alterações do 

gene que regula o receptor das LDL e está ssociada com um aumento do risco 

de aterosclerose prematura e DC. ( 23 '28 ,57 '59 ,60 ) Há duas formas de expressão de 

HF, ambas, geneticamente transmitidas.(28,56) 

a.1) A forma homozigótica caracteriza-se pela ausência total de 

receptores funcionantes para as LDL. Os níveis de colesterol são extremamente 

elevados, ultrapassando os 600mg/dl. Esta patologia é acompanhada de 

xantomas tendinosos, tuberosos e/ou planares que ocorrem ao nascimento ou 

antes dos 5 anos de idade, de arco coreano e de xantelasmas.(26,56) Pode ocorrer 

angina de peito e/ou enfarte do miocárdio, antes dos 6 anos de idade. Esta forma 

de expressão genética é rara, com uma incidência de 1 em 1 milhão.(56) 

a.2) A forma heterozigótica caracteriza-se por uma redução para metade 

do número habitual de receptores funcionantes das LDL e por um aumento da 

produção de LDL. Normalmente, na primeira década de vida, não há 

manifestação de sintomas, excepto quando o CT e o c-LDL excedem os 230mg/dl 

e os 160mg/dl, respectivamente. Na segunda década de vida, podem aparecer 

xantomas nos tendões em 10 a 15% das crianças. A incidência é de 1 para 200 

ou de 1 para 500.(56) 

Mudanças no estilo de vida das crianças com HF, assim como, 

intervenções farmacológicas (estatina) reduzem os níveis de c-LDL.(23,61) 
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b) Hiperlipidemia familiar combinada 

A HFC caracteriza-se por um aumento de apoproteína (apo) B100, de TG, 

de lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) e/ou de lipoproteínas de baixa 

densidade (LDI_).<14,28'56'57) Pode-se suspeitar desta patologia, altamente 

aterogénica, em qualquer criança ou adolescente com história familiar de DC e 

com níveis plasmáticos elevados de TG.(14,28) A HFC não se expressa antes da 

segunda década de vida.(56) 

4.2.1.2. Dislipidemias secundárias 

As concentrações de lípidos na população pediátrica estão relacionadas 

com a extensão das lesões ateroscleróticas nas artérias.(6,13,39) Verificou-se que, 

os padrões alimentares que conduzem à diminuição do c-LDL e ao aumento do c-

HDL em crianças, reduzem o risco de DCV na vida adulta.(39) 

Actualmente, a alimentação desiquilibrada e o sedentarismo são 

frequentes, registando-se uma percentagem progressivamente crescente de 

crianças que desde os 2-3 anos de vida apresentam este tipo de 

comportamentos/42' A adolescência representa um período de mudanças 

psicológicas, comportamentais e de desenvolvimento, incluindo a maturação 

sexual e o crescimento acelerado. Os adolescentes tornam-se mais 

independentes, alguns começam a fumar e/ou a consumir álcool. Há 

adolescentes que alteram a prática de actividade física (AF), e muitos fazem as 

suas próprias escolhas alimentares. Estas mudanças podem ter efeitos 

significativos nos padrões e níveis de lípidos sanguíneos.(62) Desta forma, parece 

relevante uma prevenção precoce de modo a diminuir o risco de DCV.(63) 

A obesidade está a aumentar nos países desenvolvidos e, 
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concomitantemente, problemas a ela associados, tais como, dislipidemia, HTA«e/íC. 

resistência à insulina conhecidos, no seu conjunto, como síndrome metabólico 

/ 5 M \ (9,11,25,58,64-67) 

Dado que a obesidade é uma epidemia entre crianças e adolescentes e 

estando, muitas vezes, associada à dislipidemia é provável que esta contribua, 

também, para uma epidemia no que diz respeito à dislipidemia.(9,11'20'26'64'66,68) 

Vários estudos indicam que a obesidade é um bom preditor, melhor mesmo do 

que a história familiar, da hipercolesterolemia em crianças.(45) 

Deste modo, o tratamento da dislipidemia, assim como dos outros 

componentes do SM, contribui para a redução de problemas coronários.(65) 

Mesmo antes do nascimento, a criança, já corre o risco de ter alterações 

nos níveis de colesterol. Alguns autores sugerem que a desnutrição intra-uterina 

pode alterar o metabolismo do colesterol.{2'69,70) No entanto, as evidências 

existentes são insuficientes para considerar recomendações específicas em 

relação à alimentação durante a gravidez baseadas nas DCV futuras.(16) 

As crianças com idade gestacional inferior a 9 meses apresentam um risco 

aumentado de desenvolver DCV na idade adulta. Destas, aquelas que 

apresentarem um crescimento lento podem ter um risco ainda maior de 

hipercolesterolemia.(71) 

Crianças com baixo peso à nascença podem ter níveis de CT e c-LDL 

aumentados e, além disso, está também associado ao aumento de peso pós-

natal.(2'16,29,69'70) Este, por sua vez, está associado a adiposidade abdominal, SM, 

DM, HTA e DCV, na idade adulta.(16,29) Está também documentado que, crianças 

amamentadas tendem a ter um crescimento mais lento e níveis de CT e c-LDL 

mais altos do que aquelas alimentadas com fórmulas durante a infância.(69J0) 

Liliana Sofia Silva Brandão 



12 Dislipidemias como factor de risco para a aterosclerose na população pediátrica - Passado, Presente e Futuro 

Contudo, a amamentação tem-se mostrado protectora contra níveis altos de CT e 

de c-LDL em adultos e morte por DC. Portanto, isto sugere que esta pode ter 

benefícios a longo prazo.(69,70) 

O leite materno possui uma concentração elevada de GS e de colesterol. 

Isto, por si só, pode justificar os níveis de colesterol elevados observados em 

crianças amamentadas.(69,70) 

A duração da amamentação também influencia os níveis de CT e c-LDL. 

Há estudos que indicam, que um tempo de amamentação superior a 3 meses 

está associado a uma diminuição dos níveis de CT e superior a 6 meses está 

associado ao seu aumento.(70'72) 

As crianças amamentadas têm uma taxa de síntese de colesterol mais 

baixa do que as crianças alimentadas com fórmulas, o que poderá dever-se ao 

seu crescimento mais lento, assim como, ao teor de colesterol do leite materno.(69) 

Baseados em informação observacional verifica-se que, embora a 

diferença dos níveis de CT entre os adultos que foram alimentados ao peito e os 

que foram alimentados com fórmulas infantis seja modesta (apenas 8mg/dl), esta 

é responsável por uma diminuição em 10% do risco de incidência de DC.(70> 

Não se conhecem, porém, as concentrações de lípidos mais favoráveis na 

infância que possam ter efeitos benéficos na saúde quando adultos.(69) 

Vários estudos têm demonstrado que um crescimento lento em crianças 

com peso elevado à nascença contribui para níveis de CT mais altos até ao fim da 

infância. Isto poderá dever-se não só a factores ambientais como também a 

factores genéticos/69'70' No entanto, um excesso de peso à nascença tem-se 

mostrado protector contra um perfil lipídico aterosclerótico e de DC em adultos.(69) 
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4.2.2. Obesidade 

A obesidade tem aumentado significativamente entre crianças e 

adolescentes e está associada com o aumento de factores de risco, tais como, 

HTA, dislipidemia, DM tipo 2 e lesões ateroscleróticas precoces.(6,9'24'30,68) Além 

disso, crianças ou adolescentes obesos têm maior probabilidade de se tornarem 

adultos obesos, contribuindo para o aumento das taxas de mortalidade e 

morbilidade/6'9'24'30' 

O excesso de peso, durante a infância e adolescência, está associado com 

a resistência à insulina, dislipidemia e HTA em adultos jovens.(11> O estudo "BHS" 

verificou que as crianças em idades escolares com excesso de peso eram 

aquelas que apresentavam níveis de CT, c-LDL e TG mais elevados.(11) A 

adiposidade abdominal está ainda mais associada com a resistência à insulina e 

com a dislipidemia do que a obesidade.(19'58) 

4.2.3. Diabetes mellitus 

A DM é uma importante causa da dislipidemia e, infelizmente, tem-se 

verificado um aumento da incidência de DM tipo 2 na população pediátrica.(7,9'11,58) 

Este aumento parece ser paralelo ao aumento da obesidade em crianças e 

adolescentes.(11) Em 1990, a proporção de crianças e adolescentes com DM tipo 

2 era de 5%, a qual subiu para 8-45% no fim da década.(9) 

4.2.4. Hipertensão arterial 

A HTA está associada ao excesso de peso e à obesidade e tem início nas 

primeiras décadas de vida.(4,6) O "PDAY" demonstrou que a HTA é o único factor 

que afecta as placas fibrosas mas não as estrias gordas.(34) 
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4.2.5. Tabagismo 

Muitas crianças inalam o fumo do tabaco pela sua exposição ao mesmo. 

Muitos fumadores adquirem o hábito de fumar ainda enquanto adolescentes.(6) 

Está provado que fumar está associado a um elevado grau de estrias gordas nas 

artérias coronárias de jovens, e está também associado ao aumento do risco de 

DC, mesmo na presença de níveis baixos de colesterol sérico.(34) 

4.2.6. Álcool 

O "BHS" verificou que o consumo de álcool tem início em idades muito 

jovens e em ambos os sexos, estando muitas vezes associado ao tabagismo, 

demonstrando-se, também, que entre fumadores o consumo de álcool aumenta.(4) 

4.2.7. Sedentarismo 

Um estilo de vida activo está associada a múltiplos benefícios: ajuda no 

controlo do peso, prevenindo o aparecimento e o desenvolvimento da obesidade, 

no controlo da HTA, da resistência à insulina e dos níveis elevados de colesterol 

sérico; melhora o bem-estar psicológico e aumenta a predisposição para a prática 

de AF quando adultos. Deste modo, a prática de AF diminui o risco de DCV e 

associa-se ao aumento da esperança de vida.(4,6,73) 

Estudos realizados na população pediátrica demonstram que crianças e 

adolescentes activos apresentam níveis plasmáticos de TG, c-HDL e CT/c-HDL, 

c-LDL/c-HDL, "favoráveis", enquanto o CT, normalmente, não é afectado. 

Demonstram, também que a prática de AF está associada a níveis de lípidos e de 

Lp favoráveis, embora diferenças entre diferentes estudos excluam uma resposta 

definitiva, e que a prática de exercício físico regular aumenta os níveis de c-HDL e 
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diminui os de c-LDL.(31) 

Estudos realizados em jovens atletas demonstram níveis similares de CT, 

níveis mais baixos de TG e c-LDL e níveis mais altos de c-HDL entre os jovens 

atletas quando comparados com grupos controlo.(74) 

4.2.8. Hipotiroidismo 

Está associado a um aumento do c-LDL e do c-VLDL. No entanto, pode, 

também, estar associado a um aumento do c-HDL. O seu tratamento resulta na 

normalização dos níveis de lípidos e de Lp.(58) 

4.2.9. Síndrome nefrótico 

Está associado com o aumento dos níveis de c-LDL. Sugere-se também 

uma associação entre o Síndrome nefrótico e o aumento dos TG.(58) 

4.2.10. Níveis elevados de homocisteína 

O aumento dos níveis de homocisteína pode ocorrer devido a alterações 

genéticas nas enzimas envolvidas no seu metabolismo, tanto por deficiências 

nutricionais de vitamina B6, vitamina B12 e folato como por outros factores, tais 

como: uso de certos fármacos, tabagismo e problemas renais.(75) 

A homocisteína induz lesões vasculares e é esta a razão da associação 

dos níveis elevados de homocisteína à DCV.(32,75) 

Os factores de risco não-lipídicos citados anteriormente: obesidade, DM, 

HTA, tabagismo, álcool, sedentarismo, hipotiroidismo e síndrome nefrótico 

aceleram o processo de aterosclerose, mesmo em jovens com um perfil lipídico 
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favorável. Deste modo, um perfil lipídico desfavorável não é necessariamente 

uma condição para a progressão de aterosclerose em jovens.(734) 

A modificação de todos estes factores de risco deverá focar-se em 

alterações dos hábitos alimentares, aumento da AF e a manutenção do peso 

corporal adequado, de modo a diminuir a incidência DCV.(4,37) 

5. Prevalência e incidência 

Estudos epidemiológicos têm demonstrado existir uma prevalência elevada 

de hipercolesterolemia em crianças.(76) Nos países menos desenvolvidos, onde a 

alimentação é inadequada (escassa) e o crescimento é lento, registam-se níveis 

de colesterol baixos.(77,78) Nos países industrializados, onde a maior parte das 

crianças tem um crescimento normal, os níveis de colesterol variam. Em países 

como Portugal, Itália e Israel, os níveis de colesterol são baixos, já em países 

como os Estados Unidos, os níveis de colesterol são elevados.(77,78) Os países 

mediterrânicos, como Espanha, Itália ou Portugal com excepção da Grécia, 

possuem níveis de colesterol mais baixos do que os observados nos países da 

Europa do Norte.(78) 

Em Portugal, há uma incidência de 559 novos casos de hipercolesterolemia 

em cada 100,000 habitantes. Trata-se, pois, de um sério problema de saúde 

pública no nosso país.(3) Até ao momento e tendo como base a pesquisa 

realizada'73' não existem estudos acerca da prevalência dos factores de risco para 

a DCV na população pediátrica portuguesa. 

As concentrações sanguíneas de lípidos e de lipoproteínas na população 

pediátrica variam com a idade, sexo e raça entre diferentes populações e dentro 

da mesma população ao longo do tempo.(68,74,78'79) 
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6. Lípidos 

6.1. Definição 

Os lípidos são considerados a fonte energética mais importante na 

alimentação da criança, pois o leite humano ou as fórmulas infantis fornecem, 

aproximadamente, 45-55% de energia sob a forma de gordura.(80) São o maior 

determinante do normal desenvolvimento e crescimento da criança, sendo 

indispensáveis para um crescimento normal e para a realização das actividades 

diárias.(81) 

Este macronutriente possui numerosas funções no organismo humano: 

constitui o maior armazenamento de energia do organismo, tem um papel 

importante na absorção de vitaminas lipossolúveis e de nutrientes essenciais, 

serve como componente estrutural de todos os tecidos e é indispensável para a 

síntese de membranas celulares e plasmáticas.(58,80~82) É essencial para o 

crescimento dos tecidos, para a saúde cardiovascular, para o desenvolvimento do 

cérebro e manutenção da sua função ao longo da vida. '58 ,81 ' Diminui o 

esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal, afectando a saciedade das 

crianças e, consequentemente, a sua ingestão alimentar.(80"82) 

Os lípidos fornecem ácidos gordos (AG) essenciais que possuem diversas 

funções no organismo: síntese das membranas; modificações das proteínas e HC 

(hidratos de carbono); construção de vários elementos estruturais nas células e 

tecidos; produção de componentes sinalizadores e de energia e solubilização de 

constituintes celulares não polares pouco solúveis e de constituintes 

extracelulares.(47'80) 
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6.2 Estrutura 

Os lípidos são ésteres, ou seja, são a combinação de um ácido (ácido 

gordo) com um álcool (glicerol ou colesterol).(83) Dividem-se em vários grupos: TG, 

fosfolípidos (glicerofosfolípidos e esfingolípidos), lípidos combinados com outros 

compostos (glicolipídeos), esterais e ésteres de colesterol.(10'57,82,83) 

Os lípidos, excepto os fosfolípidos, são relativamente insolúveis na água e 

solúveis em solventes não polares, como o éter, clorofórmio e benzeno.(10,14,81~83) 

6.2.1. Ácidos gordos 

Os AG são ácidos carboxílicos, pois possuem um grupo carboxílico 

(COOH) na extremidade da molécula, o que possibilita a ligação a outras 

moléculas. São formados por cadeias de carbono (de 4 a 22 átomos de carbono), 

ligados ao hidrogénio e ao oxigénio.(10,82,83) 

Classificam-se de acordo com três parâmetros: o número de carbonos da 

cadeia, ou seja, o comprimento da cadeia; o grau de saturação dos carbonos na 

cadeia, ou seja, o número de duplas ligações e a posição da primeira dupla 

ligação, caso esta exista.<10,81,82) 

Segundo o comprimento da cadeia, os AG podem ser classificados como 

sendo de cadeia curta (com menos de 8 átomos de carbono), média (8 a 11 

átomos de carbono), intermédia (12 a 15 átomos de carbono), longa (16 a 20 

átomos de carbono) e muito longa (20 ou mais átomos de carbono).'81,82) 

Quanto ao grau de saturação, os AG dividem-se em: saturados, quando 

os átomos de carbono estão ligados por ligações simples; insaturados, quando 

pelo menos dois átomos de carbono estão unidos por uma dupla ligação. Se 

existe apenas uma dupla ligação, denominam-se AG monoinsaturados, de que é 
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exemplo o ácido oleico (ómeqa 9). Caso existam duas ou mais duplas ligações 

classificam-se como AG polinsaturados.(10'81,82) 

Todos os AG insaturados apresentam duas formas de isomeria, em 

função da posição dos grupos ligados a dois carbonos insaturados. Se os radicais 

estiverem para o mesmo lado das duplas ligações, o composto é chamado de ç/s, 

caso estejam em lados opostos, denominam-se transS82) Estes isómeros possuem 

grandes diferenças nas suas características físicas e biológicas/81 ' 

Na natureza, os AG insaturados encontram-se, geralmente, na forma eis. A 

acção de agentes físicos, principalmente o calor, pode provocar uma 

isomerização estereoquímica, passando o ácido gordo a trans.{82) 

Os seres humanos têm capacidade de sintetizar diferentes tipos de AG a 

partir de outros. Há, no entanto, um grupo de ácidos gordos que não são 

sintetizados pelo organismo. São os AG essenciais: ómeqa 3 (alfa-linolénico) e 

ómeqa 6 (linoleico) que têm que ser fornecidos pela alimentação e são 

polinsaturados.(10'82) 

6.2.2. Triglicerídeos 

Os TG constituem a principal forma química de armazenamento das 

gorduras, tanto nos alimentos como no organismo humano (tecido 

adiposo).(10,81,82) São formados pela união do glicerol com três AG.(10,82) 

6.2.3. Fosfolípidos 

Os fosfolípidos derivam do ácido fosfatídico. Estes lípidos assemelham-se 

aos TG, contudo contêm um grupo fosfórico em substituição de um AG. O grupo 

fosfórico é hidrossolúvel e a restante molécula é solúvel nos lípidos. Os 

é 
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fosfolípidos são os principais constituintes das membranas celulares/10,81,82) A 

fosfatidilcolina (lecitina), a fosfatidiletanolamina (cefalina), o fosfatidilinositol e a 

esfingomielina (derivado da fosfatidilcolina) são alguns exemplos de 

fosfolípidos.(10,82) 

6.2.4. Glucolípidos 

Os glucolípidos, formados pela junção de lípidos com HC, são 

componentes importantes das membranas celulares e de algumas estruturas do 

sistema nervoso, funcionando como receptores celulares.(10'57,82) 

6.2.5. Ésteres de colesterol 

Estes compostos resultam da combinação do colesterol com um ácido 

gordo.(83) 

6.2.6. Esteróis 

Os esteróis são lípidos em que os carbonos formam anéis e não cadeias. 

Os alimentos vegetais contêm fitoesteróis, enquanto os de origem animal contêm 

colesterol. As duas substâncias são muito semelhantes quimicamente, mas têm 

propriedades metabólicas muito diferentes.(82) 

6.2.6.1. Colesterol 

É um composto cíclico complexo essencial ao funcionamento normal das 

células do organismo.'40'41,83) Desempenha várias funções: é constituinte da 

membrana das células do sistema nervoso, é percursor de muitas hormonas e 

desempenha um papel vital na digestão das gorduras.(40,57) 
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A maior parte do colesterol existente no organismo humano deriva da 

síntese endógena, cerca de 1 g/dia.(14) O fígado produz a maior parte deste 

colesterol, embora muitos outros tecidos do organismo também o 

produzam.(40,41,83Praticamente todos os tecidos que possuam células nucleadas 

são capazes de sintetizar colesterol, um processo que se desenrola em várias 

etapas (Figura 1).(14) 

3 Acetil-CoA (3-hidroxil-P-metilglutaril-
CoA (HMG-CoA) 

HMG-CoA redutase 

Melavonatoa 

/ 
Fosforilações 

Desça rboxilação 

Principal enzima limitante da síntese de colesterol 

Lanoesterol Esqualeno 

Pirofosfato Isopentenil 

I Ciclizaçao 

Farnesil pirofosfato 

Pirofosfato Dimetilalil 

Zimosterol 

I 
Coles tadienol Colesterol 

Vs. 

Figura 1 : Esquematização resumida da síntese de colesterol ' 
1 : redutase hidroxilmetilglutaril coenzima A 

Para que um adulto possa viver, a quantidade de colesterol não deve ser 

inferior a 1,20g/litro de sangue. Os recém-nascidos apresentam uma taxa de 

0,70g/litro de sangue, que se eleva rapidamente a partir do início da alimentação 

láctea. Isto permite um desenvolvimento normal até à maturação dos órgãos, 

nomeadamente do sistema nervoso periférico e do cérebro.(14,84) 

Apenas 0,3g/dia de colesterol, cerca de 35-40% do total ingerido, é 

fornecido pela alimentação/14' São exemplos de alimentos ricos em colesterol: 

gema de ovo, produtos de charcutaria e pastelaria, natas e manteiga.(40) (Anexo 1) 

O transporte do colesterol é feito pelas Lp LDL e pelas quilomicra (QM).(83 

O colesterol alimentar é hidrolisado, antes da sua absorção, pela colesterol-
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esterase e é absorvido no intestino delgado sob a forma de micelas para as quais 

são necessários os sais biliares.(83) A maior parte do colesterol das QM está 

esterificado. Esta reesterificação faz-se na célula intestinal com ácidos gordos.(83) 

A apo B é indispensável, pois sem ela não se formam nem QM nem VLDL e a 

síntese das HDL diminui.(83) 

A maior via de excreção do colesterol é representada pelas fezes e, em 

menor grau, pela pele (cerca de 1/5 da excreção fecal). O colesterol eliminado 

provém do colesterol alimentar não absorvido, do excretado pela bílis e do 

proveniente da descamação das células intestinais. O colesterol é excretado, 

principalmente, sob a forma de ácidos biliares e ésteres neutros.(83> 

6.2.6.2. Fitoesteróis 

Os fitoesteróis são compostos estruturalmente semelhantes ao colesterol, 

que ocorrem naturalmente nas plantas. Esta semelhança estrutural, faz com que 

estes compostos, por um mecanismo de competição diminuam a absorção 

intestinal de colesterol (endógeno e exógeno) e, consequentemente, os seus 

níveis plasmáticos. Os mais comuns são: o (3-sitosterol, o estigmasterol e o 

campesterol.(102) 

7. Lipoproteínas 

7.1. Definição 

A maioria dos lípidos são insolúveis em água e para que possam circular 

no sangue é necessário a sua solubilização. No nosso organismo, os lípidos são 

envolvidos por moléculas solúveis, ou seja, proteínas, formando assim as Lp.(10,83) 

À associação dos lípidos com proteínas dá-se o nome de Lp. À fracção 
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proteica das lipoproteínas chama-se apoproteínas ou, simplesmente, apo.
( ■ ' ' 

As Lp são compostas por um núcleo hidrofóbico composto por ésteres de 

colesterol, TG e uma membrana envolvente composta por apo, fosfolípidos e 

colesterol livre.
(14

'
28

'
58) 

As apo possuem diversas funções: ligandos das Lp aos seus receptores; 

co-factores de enzimas; são moléculas anfipáticas capazes de se solubilizar nos 

lípidos não polares do plasma aquoso e, por isso, são responsáveis pelo 

transporte dos lípidos entre os vários compartimentos do organismo.
(14,28) 

Designam-se por letras: A, B, C, etc. Nestas apoproteínas podem existir 

subgrupos, que se designam colocando, posteriormente à letra da apo, um 

número romano (ex.: Al, All,...).
(28

'
83) Há ainda formas polimórficas destes 

subgrupos, que se designam por números árabes (ex.: apo Al-1).
(83 

7.2. Estrutura 

Existem várias Lp que diferem entre si tanto pela natureza dos lípidos 

transportados como pelas suas apo.
(83) Consideram-se, normalmente, seis 

grandes classes: QM, VLDL, lipoproteínas de densidade intermédia (IDL), LDL, 

lipoproteína de alta densidade (HDL) e Lp(a), que se caracterizam pela sua 

densidade, tamanho, composição química e capacidade de migração em 

electroforese com gel de agarose.
(28

'
83) 

7.2.1. Quilomicra 

As QM, constituídas essencialmente porTG (90%) resultantes da absorção 

intestinal, são sintetizadas no intestino delgado e representam o mecanismo de 

transporte dos lípidos de origem exógena, colesterol e TG da 
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alimentação.(10'14'28'57'58) 

7.2.2. Lipoproteínas de muito baixa densidade 

As VLDL, tal como as QM, são constituídas, essencialmente, por TG (55 a 

80%), de síntese hepática.(14) São sintetizadas quase exclusivamente no fígado, 

como veículo de transporte dos TG e colesterol produzidos no fígado, para 

oxidação a múltiplos tecidos ou para armazenamento a nível do tecido adiposo. 

Uma pequena quantidade é sintetizada no intestino delgado, onde actuam como 

veículo de reabsorção de colesterol endógeno e AG de origem biliar.í10'14,28'57,58) 

7.2.3. Lipoproteínas de baixa densidade 

As LDL são constituídas, essencialmente, por colesterol (40-50%).(14) Estas 

Lp transportam o colesterol aos tecidos periféricos, representando a fase final do 

catabolismo das VLDL.(28,43,57'58) Recentemente, tem sido sugerido que as LDL 

oxidadas são a maior causa de aterosclerose. As LDL oxidadas são mais 

rapidamente absorvidas pelos monócitos que levam à formação de placas de 

aterosclerose.(43) 

7.2.4. Lipoproteínas de densidade intermédia 

As IDL têm uma composição intermédia entre as VLDL e LDL. São 

constituídas, essencialmente, por TG (20 a 50%) e colesterol (20 a 40%).(10'14) 

Representam a fase final do catabolismo das VLDL e são percursoras das LDL.<10) 

7.2.5. Lipoproteínas de alta densidade 

As HDL são constituídas, essencialmente, por proteínas (40 a 55%). São 
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sintetizadas tanto a nível hepático como intestinal.
(10,14) Têm um papel regulador 

no metabolismo das VLDL e das QM e no transporte reverso do colesterol. 

Transportam fundamentalmente fosfolípidos e colesterol.
(28,49,57,58,85) Uma das 

principais funções das HDL é a de serem depositários das apo C e E, necessárias 

ao metabolismo das QM e VLDL.
(43,86) Numerosos estudos têm demonstrado que 

a HDL está inversamente correlacionada com a incidência e prevalência de DC 

aterosclerótica.
(85) Esta acção anti-aterogénica das HDL está, provavelmente, 

relacionada com o transporte reverso do colesterol, através do qual o excesso de 

colesterol periférico é levado para o fígado, impedindo o seu depósito nas 

artéria*; (28,43,58,85) «f FCNAUP'' ■■ 
d l l t J l l d b . 1^ BIBLIOTECA 

1 I 1> 
Y<& A « 

7.2.6. Lipoproteína A 

A lipoproteína A (Lp(a)) têm uma estrutura semelhante às LDL, mas são 

reguladas independentemente e estão associada à aterosclerose/
58

' 

7.2.7. Apoproteínas 

As apo A são as apoproteínas "major" das HDL.
(10,14) São "minor" nas QM 

e encontram-se apenas vestígios nas VLDL. Estão descritas a apo A-l e a apo A-

| | (14,83) 

As apo B encontram-se nas LDL, VLDL, IDL e QM. Têm como função 

especial o transporte dos TG. Subdividem-se em dois subtipos a apo B-100 e a 

apo B-48.
(10,14) As apo C são "major" nas VLDL e "minor" nas HDL. Descreveram-

se os subgrupos C-l, C-ll e C-lll.
(14

'
83) As apo D encontram-se nas HDL. As apo E 

estão envolvidas no transporte de colesterol, são produzidas essencialmente no 

fígado e são um constituinte fundamental das VLDL e IDL. Estão descritos três 
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subgrupos: E-l, E-ll e E-lll.(14)As apo F e apo G são componentes "minor" das 

H D L (14 ,83 ) 

8. Metabolismo dos lípidos e das lipoproteínas 

A maior parte dos lípidos da alimentação são fornecidos sob a forma de 

J Q (28,43,81) E m recém-nascidos, a secreção de lipase pancreática é baixa. A 

digestão dos lípidos nos bebés é aumentada pela lipase secretada pelas 

glândulas da língua (lipase lingual) e pela lipase presente no leite materno(Figura 

2 e 3).(43) 

Lúmen Intestinal 

Monoglicerídeos 

Lipase pancreática 

Hidrolase pancreática Á c i d o s 9 o r d o s 

dos ésteres de colesterol 

Lisofosfolipidos 

Fosfolipases 

Ácidos Gordos de cadeia curta e média 

/ 

Ácidos Gordos de cadeia longa 

\ 

Veia porta Fígado Enterócito 

Figura 2: Metabolismo resumido dos lípidos ' 
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Células espuma 

Oxidação 

Gordura alimentar 

B48 

Î! 
LCTA 

Receptores 
aDO b e E 

~í 
Tecidos 
periférico: 

B100 

B 
VLDL 

í Li pop 
%à Upas 

LU 
Lipoprotein» 
Lipase 

Tnglicerideo 

Transporte 
_ revecso do_ . 

colesterol 

Figura 3: Metabolismo resumido dos lípidos e das lipoproteínas 
CEPT: proteína de transferência de ésteres de colesterol 
LCTA: Lecitina aciltransferase do colesterol 
HTGL: Lipase hepática de triglicerídeos 
LPL - ILipoproteína lipase 

[28.43.86,109.110] 

9. Rastreio e monitorização 

É importante salientar que o rastreio do colesterol em crianças é alvo de 

controversa.(8'26,38'87) Os níveis de colesterol sérico medidos em crianças 

correlacionam-se com os níveis medidos em jovens adultos. Contudo, esta não é 

considerada uma correlação forte. Menos de metade das crianças, com níveis de 

CT acima do percentil 90, mantém estes níveis até à idade de jovens adultos. 

Apenas 25% dos níveis de colesterol em adultos podem ser previstos pelos 

valores em idade pediátrica.(87) Apesar de haver uma correlação entre os níveis 

de CT, c-HDL e c-LDL essa correlação é influenciada quer por factores genéticos 

quer por factores ambientais.(26,87) Deste modo, o rastreio deve ser restringida aos 

grupos de risco.(26) No entanto, a identificação e o tratamento precoce de crianças 
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e adolescentes com dislipidemia retarda o processo de aterosclerose/ ' 

O rastreio dos níveis de colesterol e de Lp deve ser feita selectivamente na 

população pediátrica que: 

• Possua história familiar de primeiro ou segundo grau de DCV prematura, ou 

seja, quando ocorre aterosclerose coronária, enfarte do miocárdio, angina de 

peito, doença vascular periférica, doença cerebrovascular, cardiopatia isquémica 

ou morte cardíaca súbita a um dos pais, avós ou tios com idade igual ou inferior 

a 55 anos; 

• Tenha, pelo menos, um dos pais com história de hipercolesterolemia (níveis de 

CT superiores ou iguais a 240 mg/dl); 

• Apresente factores de risco adicionais, tais como: tabagismo, obesidade, 

consumo excessivo de GS e colesterol, DM, síndrome nefrótico, HTA, estilo de 

vida sedentário, ingestão excessiva de álcool, uso de certos fármacos 

associados com hiperlipidemias (ex.: ácido retinóico, contaceptivos orais ou anti

convulsives ); 

• Não tenha disponível a sua história familiar.'5,6,8,26"28,56,77' Para jovens cuja 

história familiar não esteja disponível e/ou que possuam outros factores de risco 

recomenda-se o rastreio pela descrição médica (Figura 4).(5) 

Liliana Sofia Silva Brandão 



Dislipidemias como factor de risco para a aterosclerose na população pediátrica - Passado, Presente e Futuro 2 9 

Colesterol paterno e/ou materno 
elevado: > 240mg/dl 

História familiar de doença 
cardiovascular positiva 

População pediátrica com 
factores de risco adicionais 

População pediátrica cuja historia 
familiar não esteja disponível. 

Determinar 
lipoproteinas 

Monitorização colesterol total 

Colesterol total aceitável 
<170mg/dl 

Colesterol total limite 
170-199 mg/dl 

I 
Colesterol total elevado 
> 200mg/dl 

Repetir a análise ao colesterol total 

Xk 
<170mg/dl* >170mg/dl" 

Repetir Colesterol total após 5 anos. 
Hábitos alimentares saudáveis 
Reduzir ou eliminar factores de risco 

Figura 4: Detecção dos grupos de risco na população pediátrica (adaptada do NCPE) (56) 
* Valores médios das 2 análises 

É de salientar, ainda, que há muitos estudos que demonstram que a 

história familiar tem baixa sensibilidade para prever crianças com níveis de 

colesterol elevados.(8,45) Há uma grande percentagem de crianças com história de 

DCV negativa que apresentam hipercolesterolemia.(76) 

O estudo analítico deverá ser feito apenas em crianças com mais de 2 

anos, após jejum mínimo de 12 horas, sem alterações da alimentação habitual, 

com ausência de doença e que não tenham tomado fármacos que possam 

influenciar os níveis de colesterol (ex.: corticoïdes, ácido retinóico, etc.). Caso se 

verifique alguma alteração lipídica deve fazer-se nova monitorização para 

confirmação dos valores. (6'26'28) 

Para a população pediátrica com história de DCV prematura, a primeira 

análise a ser efectuada deverá ser uma análise ao perfil lípidico (níveis de CT, 

TG, c-HDL).(26'27'56) 

Os níveis de c-LDL podem ser medidos no soro ou no plasma, mas quando 
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o nível de TG é menor que 400mg/dl, podem ser determinados directamente pelo 

uso da fórmula de Friedewald: c-LDL=CT-(c-HDL+(TG/5)).(6) (Figura 5) 

Figura 5: Detecção dos grupos de risco na população pediátrica (adaptada do NCPE) 

* Distúrbios na tiróide, fígado e rim (' 

c-LDL aceitável 
s 110 mg/dl 

c-LDL limite 
110-130 mg/dl 

c-LDL elevado 
£ 130 mg/dl 

1 1 1 
Repetir análise às lipoproteins em 5 anos ; 
Educação alimentar; 
Reduzir ou eliminar factores de risco. 

Iniciar a dieta da primeira fase; 
Educação alimentar; 
Reduzir ou eliminar factores de risco; 
Reavaliar em 1 ano. 

Examinar possíveis causas secundárias* e 
distúrbios familiares 
Monitorizar todos os membros da família 
Iniciar a dieta da primeira fase seguida da 
dieta da segunda fase, se necessário 

O perfil lipídico (CT, c-LDL, c-HDL e TG) dá uma informação mais completa 

acerca dos níveis de colesterol da criança e/ou adolescente.*6,28' Se a criança não 

possui história familiar de DCV prematura, mas os seus pais possuem 

hipercolesterolemia (CT>240mg/dl) ou outro factor de risco, a análise aos níveis 

de CT é suficiente.*27,77'Os níveis de colesterol podem ser medidos em indivíduos 

que não estejam em jejum, porque os níveis de colesterol não variam 

significativamente com a alimentação.(6) (Tabela 1) 

Categoria Aceitável Limite Alto 

CT < 170 mg/dl 170-199 mg/dl 2 200 mg/dl 

C-LDL < 110 mg/dl 110-129 mg/dl s 130 mg/dl 

c-HDL > 45 mg/dl 35-45 mg/dl < 35 mg/dl 

TG 

0-10 anos < 75 mg/dl 75-99 mg/dl 2 100 mg/dl 

10-19 anos < 90 mg/dl 90-129 mg/dl a 130 mg/dl 

10. Prevenção 

Apesar das manifestações de DCV, geralmente, só ocorrerem na idade 

adulta, as etapas iniciais de aterosclerose, assim como, os seus factores de risco 
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têm início em idades muito jovens e persistem durante a idade adulta.1 'A maioria 

destes factores de risco resultam, muitas vezes, de comportamentos adversos, 

nomeadamente de uma alimentação desequilibrada.(26,90"92) 

Deste modo, a prevenção de DCV através da mudança de estilo de vida, 

especialmente a alteração dos hábitos alimentares, é fortemente advogada em 

adultos e deve ser iniciada, preferencialmente, ainda durante a infância.(13,73) 

Torna-se, assim, essencial promover estilos de vida saudáveis durante a idade 

pediátrica, tais como: dieta pobre em gordura, prática regular de AF e abolição do 

uso de tabaco, visando a manutenção e/ou diminuição dos níveis de colesterol e, 

consequente, a melhoria da saúde cardiovascular durante a vida 

a c | U | t a (6.11.24,53,54,73,88,89) 

A prevenção da aquisição deste tipo de comportamentos face à dificuldade 

do seu tratamento, uma vez estabelecidos, tem-se mostrado uma estratégia 

eficaz.(26'90-92) 

Todas estas medidas preventivas só terão sucesso se todos os grupos que 

possam, de algum modo, influenciar o padrão alimentar de crianças e 

adolescentes, incluindo, pais, profissionais de saúde, escolas, agências 

governamentais, indústria alimentar e comunicação social, associados a uma 

política de saúde e ambiental colaborarem.(16,77) Assim, é muito importante que os 

profissionais de saúde eduquem e encorajem, também, os pais para a adopção e 

prática de estilos de vida saudáveis, especialmente no que diz respeito à 

alimentação, à AF e à exclusão do tabaco. Desta forma, os pais têm um papel 

modelador positivo para os seus filhos melhorando, simultaneamente, a sua 

própria saúde cardiovascular.'6,16* 

Mesmo que, a diminuição dos níveis de CT e c-LDL em crianças e 
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adolescentes seja pequena, se esta redução se mantiver até à idade adulta, pode 

diminuir substancialmente a incidência de DCV.(77) 

Do ponto de vista clínico, a vigilância, a detecção e o controlo precoce dos 

factores de risco associados à hipercolesterolemia e consequentemente à 

aterosclerose são aspectos primordiais nas acções preventivas.(76,88) 

11. Tratamento 

A diminuição das concentrações séricas de colesterol através de uma 

alimentação equilibrada e, em determinados casos, também pelo uso de 

fármacos, reduz quer acontecimentos primários de problemas cardíacos 

(prevenção primária) quer acontecimentos recorrentes (prevenção secundária), 

em adultos.06'17) 

A estratégia mais eficaz para o tratamento da dislipidemia na população 

pediátrica será a combinação de duas metodologias de intervenção: a promoção 

da AF e a modificação do comportamento alimentar.(42) O tratamento da 

dislipidemia inicia-se com uma dieta pobre em gordura total, GS e colesterol, uso 

de fibras solúveis e fitoesteróis, controlo do peso, prática de AF e, quando 

necessário, uso de fármacos.(26,38,54) É importante, também, não negligenciar o 

tratamento de outros factores de risco cardiovasculares, como a obesidade, a 

HTA e o tabagismo nos adolescentes.(51) 

As mudanças de comportamento em pacientes jovens, com o objectivo de 

reduzir o risco cardiovascular, são uma alteração séria e uma tarefa difícil.(34) O 

envolvimento de todos os membros da família, nas alterações nutricionais e nas 

modificações do estilo de vida da criança e/ou adolescente, são importantes para 

a adesão a estas modalidades de tratamento a longo prazo.(27) 
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11.1. Tratamento nutricional / * ^,9,NAUP * 
BIB' lOTECA 

Experiências randomizadas mostram que, normalmerrte^consegue-se uma 

redução da mortalidade por volta do terceiro ano após o início da redução de GS 

na alimentação diária. Deste modo, uma ingestão de gordura elevada na infância 

têm poucas consequências, uma vez que os seus efeitos adversos são 

rapidamente revertidos, se os indivíduos reduzirem o consumo de gordura quando 

adultos.(93) No entanto, na ausência de tais mudanças, uma dieta rica em gordura 

durante a infância pode aumentar o risco de DCV em adultos, devido a uma longa 

exposição a este tipo de dietas.(93) Assim, recomenda-se à população pediátrica, 

baixas ingestões de AGS e trans e ingestão adequada de fruta e de vegetais, pela 

sua riqueza em antioxidantes, de forma a reduzir o risco de DCV a longo 

prazo.(39'94) 

Estudos, relativos a intervenções nutricionais, confirmam que restrições 

alimentares de AGS e de colesterol e o aumento de AG essenciais reduzem o 

risco de DCV.(1) Estas intervenções devem começar já na infância e adolescência, 

uma vez que é nesta fase que a aterosclerose tem inicio e que os hábitos 

alimentares se estabelecem e enraízam, persistindo durante a adolescência e 

permanecendo até à idade adulta.(39'90,95) 

O estudo "Dietary Intervention Study in Children" (DISC) verificou que 

intervenções nutricionais pobres em gordura, GS e colesterol são eficazes na 

diminuição dos níveis de c-LDL, contribuem para a manutenção do peso e das 

reservas de ferro, são adequadas em termos nutricionais e mantêm o bem-estar 

psicológico na adolescência, sem quaisquer efeitos adversos.(15,96) 

A alimentação ideal para as crianças será aquela que proporciona um 

crescimento adequado, promove a saúde e previne a doença.(42) Deste modo, ao 
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ser instituído tratamento nutricional numa criança, é importante não esquecer que, 

este deverá fornecer a quantidade de energia adequada à idade, de modo a 

garantir um crescimento e desenvolvimento normais. Se a criança apresenta 

excesso de peso ou obesidade, deverá fazer um tratamento nutricional restritivo 

em energia reduzindo-se, fundamentalmente, a gordura total e a GS. (26'4256) 

De salientar ainda que, estudos em crianças e adolescentes mostram que 

quando há uma ingestão calórica e de nutrientes adequada, dietas pobres em 

colesterol não atrasam o desenvolvimento nem o crescimento da criança e/ou 

adolescente.(27) Além disso, uma dieta restritiva em GS desde a infância contribui 

para a prevenção da aterosclerose.(42) 

Refira-se, ainda, que dietas com baixo teor em gordura, iniciadas na 

infância, condicionarão a preferência por dietas com baixo teor em gordura na 

idade adulta.(42) Neste sentido, os profissionais de saúde, nomeadamente os 

pediatras e os nutricionistas, têm aqui um papel muito importante, devendo 

promover hábitos alimentares saudáveis às crianças, adolescentes e suas 

famílias.(616) Por seu lado, os pais devem promover a adopção por parte das 

crianças e adolescentes de hábitos alimentares saudáveis. Uma das estratégias 

alimentares que os pais podem usar, no sentido de promover a aceitação de 

alimentos pobres em gordura, inclui o aumento da disponibilidade e acessibilidade 

a estes alimentos, modelando, desta forma, hábitos alimentares saudáveis.(16,20) 

Como medida preventiva, o NCEP e a AHA recomendam alterações dos 

hábitos alimentares em todas as crianças saudáveis a partir dos 2 anos, de forma 

a reduzir o risco de DCV em idades mais tardias.(5,6'15,16'56,57) Estas alterações 

centram-se na restrição de alimentos ricos em GS e colesterol. A diminuição da 

ingestão de gordura está associada com reduções no CT e no c-LDL, em crianças 
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e em adultos.(39,56'90) Não estão abrangidas as crianças com menos de 2 anos de 

idade, pois ainda se encontram numa fase de crescimento e de desenvolvimento 

cerebral rápido requerendo, por isso, elevada percentagem energética 

proveniente da gordura e em relação à qual não se recomenda restrição.(42,56'57,97) 

Já que a taxa de crescimento e as necessidades energéticas por kilograma 

de peso corporal diminuem rapidamente com o avanço da idade, parece prudente 

diminuir a ingestão de lípidos a partir dos 2-3 anos de idade.(94) 

Segundo o NCEP e a AHA, a alimentação das crianças deve comportar no 

máximo 30% e no mínimo 20% do VCT proveniente da gordura. Destes, 10% no 

máximo provenientes de AGS, 10% no mínimo de AG polinsaturados e o restante, 

10-15%, de AG monoinsaturados.(35,56,97'98) O consumo de colesterol alimentar 

não deverá ultrapassar os 300mg/dia. O objectivo destas recomendações visa a 

obtenção de um nível de CT inferior a 140mg/dl.(35) 

Existem determinados factores nutricionais que podem alterar os valores 

de lípidos e de Lp plasmáticos. São eles: as calorias totais ingeridas, a ingestão 

de gordura, colesterol e ainda outros nutrientes: fitoesteróis, proteínas de soja, 

HC, vitaminas e fibras. Outros factores, de que é exemplo a presença de produtos 

resultantes da oxidação dos lípidos transportados pelas LDL, desempenham um 

papel importante no início do processo ateroesclerótico.(26) 

Numa fase inicial do tratamento, para crianças com níveis de CT ou de c-

LDL elevados (CT > 200mg/dl e c-LDL >130mg/dl), é iniciado um tratamento 

nutricional prescrito em duas etapas. Este tratamento consiste na redução da 

ingestão de gordura e colesterol, tendo como objectivo a diminuição dos níveis 

sanguíneos de CT e c-LDL para níveis aceitáveis, <170mgdl e <110mg/dl, 

respectivamente.(20'42'56) 
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Em alguns casos, não é possível atingir este objectivo. Poderão existir, 

pelo menos, duas razões para tal: crianças e/ou adolescentes que já praticam 

uma alimentação saudável, ou então, a elevação dos níveis de colesterol pode 

ser de tal modo alta, que a redução alcançada poderá não ser suficiente para 

atingir os níveis pretendidos.(20'27) Neste último caso, o NCEP sugere como 

objectivo-alvo a obtenção de níveis de c-LDL de 130mg/dl. Dado que, a 

diminuição dos níveis de c-LDL reduz a progressão da aterosclerose, qualquer 

diminuição dos níveis de c-LDL é importante, independentemente de se atingir o 

objectivo pretendido ou não.(20) 

A dieta da primeira fase fornece as calorias e os nutrientes necessários 

ao crescimento e desenvolvimento normais da criança.(27'99) É pobre em colesterol 

e GS, que provém de produtos alimentares de origem animal, tais como: carne, 

manteiga e queijo, e rica em HC complexos, provenientes de produtos 

alimentares de origem vegetal.(1'26,91,99) Quando a fase 1 da dieta decorre durante, 

pelo menos, 3 meses e os níveis de CT e c-LDL não diminuem, recorre-se à fase 

2 (35,42,56) 

A dieta da segunda fase poderá não fornecer as calorias e os nutrientes 

nas quantidades adequadas ao crescimento e desenvolvimento normais da 

criança e existe a hipótese de algumas crianças poderem vir a sofrer deficiências 

nutricionais devido à maior selecção de alimentos.(27,39) Sendo assim, esta dieta 

deverá ser muito bem planificada e supervisionada, a fim de assegurar o 

adequado fornecimento vitamínico e mineral.(27'39,42) Um estudo realizado no 

Canadá verificou que, dietas pobres em gordura não supervisionadas, levadas a 

cabo em crianças em idade pré-escolar, estavam associadas a ingestões 

inadequadas de vitaminas lipossolúveis.(39) No entanto, actualmente, existem 
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evidências que demonstram que estas dietas são seguras em crianças com 

apenas 7 meses de idade.(16) 

As fases 1 e 2 do tratamento nutricional têm demonstrado diminuir os 

níveis de CT e c-LDL em 10 a 15%, em apenas 3 semanas após o início da dieta. 

Estas dietas são pobres em gordura, GS e colesterol mas não em calorias, 

garantindo todos os nutrientes na quantidade necessária, desde que se faça uma 

alimentação variada, com aporte adequado em HC, proteínas outros nutrientes 

essenciais, tais como: cálcio e ferro.(27,56) (Figura 6) 

Tratamento Nutricional 

1o Fase (3 meses) 2o Fase(6-12 meses) 

Nutrientes Valor Nutrientes Valor 

Gordura 
Ácidos gordos saturados 
Ácidos gordos polinsaturados 
Ácidos gordos monoinsaturados 

s 30% 
£10% 
210% 

10-15% 

Gordura 
Ácidos gordos saturados 
Ácidos gordos polinsaturados 
Ácidos gordos monoinsaturados 

< 30% 
<7% 

2 10% 
10-15% 

Colesterol < 300mg/dl Colesterol < 200mg/dl 

Proteínas 15-20% Proteínas 15-20% 

Hidratos de carbono 50-60% Hidratos de carbono 50-60% 

Vitaminas e minerais RDA Vitaminas e minerais RDA 

Energia: A necessária a um crescimento e desenvolvimento adequados 

3 meses sem que ocorram diminuição dos valores de CT e c-LDL 

Figura 6: Esquematização resumida do tratamento nutricional: fase 1 e 2 do tratamento nutricional iw-**-**-**1* 

É muito importante o consumo de leite e derivados com baixo teor em 

gordura ou mesmo magros, já que estes alimentos são fontes riquíssimas de 

alguns nutrientes, tais como, cálcio, fósforo e proteínas, indispensáveis ao 

crescimento. Além disso tem-se associado a ingestão de cálcio à diminuição do 

risco de apresentar obesidade e HTA.(90) É também muito importante o consumo 

de outros alimentos pobres em gordura, tais como: fruta, vegetais, cereais, carnes 

magras e peixe, de forma a assegurar uma ingestão energética adequada.(16,56) 

Todas estas recomendações alimentares podem ser implementadas na 
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comunidade, através de: publicidade, indústria e especialistas. Torna-se 

imperioso que o governo e a comunidade adoptem medidas para que nas escolas 

sejam fornecidas refeições mais saudáveis, tanto nos bares, como nas cantinas.(6) 

Em Portugal, o Ministério da Educação vai controlar a alimentação nas escolas, 

restringindo a oferta de determinados alimentos. A medida está a ser 

desenvolvida pela Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 

(DGIDC) com o apoio da Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN) e da 

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto 

(FCNAUP).(100) 

O principal problema do tratamento nutricional prende-se com a ausência 

de cumprimento das recomendações alimentares, por parte da criança e/ou 

adolescente.(1) Pois, uma dieta pobre em gordura total, GS e colesterol pode não 

ter a palatibilidade desejada de modo a induzir uma adesão a longo prazo, 

necessária para a obtenção dos benefícios inerentes a esta dieta.(12) 

Dado que o excesso de peso e a obesidade têm aumentado entre crianças 

e adolescentes e que pequenas perdas de peso podem resultar numa 

normalização do perfil lipídico, é muito importante que a perda de peso seja parte 

integrante do tratamento nutricional de crianças e adolescentes com índice de 

massa corporal (IMC) superior ao percentil 85.(20) 

Curiosamente, há estudos que demonstram que os determinantes 

nutricionais das concentrações lipídicas são diferentes entre rapazes e raparigas. 

Mais especificamente, entre rapazes, o CT e o c-LDL estão mais associados com 

a composição da dieta, principalmente, no que diz respeito à GS. Entre raparigas, 

o c-HDL é o mais afectado, estando associado com a ingestão de energia e o 

consumo de alimentos ricos em gordura, tais como, carne, produtos de 
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charcutaria e biscoitos.(39) Além disso, dietas em que a GS é substituída por 

gordura mono ou polinsaturada, estão associadas a uma diminuição dos níveis de 

c-HDL em rapazes, o mesmo já não acontece nas raparigas.<39) 

11.1.1. Energia 

A ingestão total de energia deve corresponder à necessária para manter a 

ingestão recomendada de nutrientes. Esta ingestão aumenta com a idade e com o 

aumento dos níveis de AF.(16,63) 

A adolescência é uma etapa nutricionalmente vulnerável devido à taxa de 

crescimento acelerada. As necessidades alimentares e calóricas são maiores.(16) 

Há estudos que mostram que a ingestão de energia em raparigas, está 

positivamente associada às concentrações de c-HDL. No entanto, se o peso se 

mantiver constante, não se sabe se esta correlação se deve à ingestão de energia 

ou ao aumento da AF.(39) / Î BIBLIOTECA 

11.1.2. Ácidos Gordos 

a) Ácidos gordos saturados 

Os AG saturados não são nutrientes essenciais, são de origem animal e 

representam o factor exógeno que mais influencia os níveis plasmáticos de 

colesterol total e de c-LDL, devido à supressão da actividade dos receptores 

LDL.(26,39) Deste modo, há uma forte correlação entre a percentagem de energia 

obtida pela ingestão deste tipo de gordura e a incidência de DCV.(37) 

Em crianças e adolescentes, ingestões elevadas de AG saturados e trans 

aumentam a concentração de c-LDL, a deposição vascular de lípidos e a 

ocorrência de lesões vasculares precoces.(39,94) No entanto, nem todos os AG 
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saturados são hipercolesterolemiantes, por exemplo, o ácido mirístico possui este 

efeito, enquanto o ácido esteárico não o possui, possivelmente, porque é 

rapidamente convertido em ácido oleico (monoinsaturado).(39) 

De entre as fontes de AG saturados, nas crianças, salientam-se: carne 

(principalmente a de vaca), produtos lácteos, alimentos processados, doçarias e 

fritos. <16'26'56) Dado que a carne proporciona quantidades importantes de ferro e 

os produtos lácteos quantidades importantes de cálcio, recomenda-se a ingestão 

de carne magra e de produtos lácteos pobres em gordura.(16,26) 

b) Ácidos gordos monoinsaturados 

Dos AG monoinsaturados, o principal é o ácido oleico, componente 

principal do azeite. Produzem um efeito benéfico para a saúde, pois estão 

associados com um perfil lipoproteico sanguíneo favorável, ou seja, diminuem o 

CT e o c-LDL e aumentam o c-HDL.(26) 

c) Ácidos gordos polinsaturados 

Os AG polinsaturados são essenciais, dado que não são sintetizados pelo 

organismo. Encontram-se no reino vegetal (soja) e no animal (pescado). De 

salientar que o peixe é muito rico em Q3, responsável pela diminuição dos níveis 

de TG e tem um efeito anti-trombótico e anti-inflamatório.(26) Apesar disto, o peixe 

poderá estar contaminado com fenóis policarbonados (PCBs) ou mercúrio. Deste 

modo, a FDA (Food and Drug Administration) advoga que a ingestão de peixe em 

crianças muito novas deve ser limitada.(16,56) A criança deverá limitar a ingestão 

de peixes, tais como: cação, peixe-espada, cavala, atum, a 2 vezes por semana e 

dar preferência a peixes, tais como: arinca, juliana, bacalhau, solha e salmão.(56) 
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Dietas em que a GS é substituída por gordura mono ou polinsaturada, resultam 

numa diminuição nas concentrações do c-LDL em cerca de 14%.(37) 

11.1.3. Proteínas de soja 

Está descrito que, as proteínas da soja, em particular as isoflavonas, 

diminuem os níveis sanguíneos de lípidos, especialmente, o CT, o c-LDL e os TG 

e aumentam o c-HDL. Além disso, diminuem a oxidação do c-LDL e têm uma 

actividade anti-trombótica e anti-inflamatória. Não se conhece, ainda, a 

recomendação em crianças e/ou adolescentes, no entanto, parece que as 

proteínas de soja devem ser incorporadas no plano alimentar destes de modo a 

melhorar a sua saúde cardiovascular.'56' 

11.1.4. Hidratos de carbono 

Existe uma relação inversa entre a ingestão de HC simples e a 

concentração de c-HDL em crianças com dislipidemia consumindo uma dieta 

pobre em gordura.(39) 

É desconhecido o mecanismo pelo qual a alimentação influencia o c-HDL. 

Sabe-se, no entanto, que um aumento da ingestão de HC pode aumentar a 

produção de colesterol VLDL, levando a uma elevação dos TG, que poderá estar 

associado com uma diminuição de c-HDL. Por outro lado, uma dieta rica em GS e 

pobre em HC complexos é responsável pelo aumento das concentrações séricas 

de CT e de c-HDL.(78) 

Estudos mostram que em raparigas, a ingestão de HC simples está 

negativamente associada com o nível de c-HDL. Nos rapazes, a ingestão de HC 

complexos e simples está negativamente associado à concentração do CT.(39) 
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11.1.5. Fibras 

Uma alimentação rica em fibras, principalmente em fibra solúvel, ajuda a 

diminuir os níveis de CT e c-LDL, embora não tenha qualquer efeito sob os TG e 

o c-HDL.(26'39,56) Além disso, alimentos ricos em fibras proporcionam uma 

quantidade significativa de vitaminas, antioxidantes e minerais. Entre os 

antioxidantes destacam-se a vitamina C, A e E, uma vez que possuem um efeito 

cardiovascular protector.(26) 

Parece que as fibras aumentam a excreção de ácidos biliares e de ésteres 

neutros. Também foi descrita a sua ligação com os ácidos biliares, impedindo a 

absorção do colesterol.(83) Por outro lado as fibras também promovem uma 

saciedade precoce, contribuindo, desta forma, para o controlo da ingestão 

calórica. Deste modo, é muito importante a sua inclusão ou o seu aumento 

gradual, no plano alimentar de crianças, com excesso de peso ou obesidade.(56) 

A recomendação estimada de fibra nas crianças obtém-se adicionando 5 à 

idade da criança, ou seja, uma criança com 9 anos deverá ingerir 14g de fibra.(56) 

11.1.6. Fitoesteróis 

Os fitoesteróis são compostos que se encontram na semente de soja e em 

óleos vegetais e, recentemente, têm sido usados no enriquecimento de vários 

produtos alimentares. Possuem um efeito hipocolesterolemiante, pois inibem a 

absorção do colesterol da alimentação e a reabsorção de colesterol da 

kji_ (12,16,56,60,101,103) 

Estudos em crianças demonstraram que, os fitoesteróis reduzem os níveis 

de CT e o c-LDL de crianças saudáveis e hipercolesterolémicas em cerca de 

10%, outros estudos demonstraram, ainda, que 20g/dia de fitoesteróis contidos 
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nas margarinas reduziram em 8% os níveis de c-LDL.( ' u ' 

Além disso, estudos em crianças com HF concluíram que a ingestão diária 

de doses se 1,6 a 3 g de esteróis vegetais reduzem os níveis de c-LDL e que 

mesmo aquelas medicadas com estatinas, também, beneficiam deste efeito.(60,102) 

Deste modo, estes produtos podem então ser usados para potenciar os 

efeitos do tratamento nutricional e farmacológico, embora com alguma precaução, 

pois poderá haver uma redução da absorção de vitaminas lipossolúveis e de beta-

caroteno.(16'51'101'102) 

No entanto, não estão recomendados a crianças com menos de 5 anos de 

idade, pois é uma altura em que necessitam de grandes quantidades de colesterol 

para o seu desenvolvimento. Há também, ainda, algum receio em relação aos 

fitoesteróis e, além disso, não existem evidências claras acerca dos efeitos 

perigosos em crianças.(101) 

A informação acerca das recomendações dos fitoesteróis em crianças e/ou 

adolescentes é limitada.(56) Desta forma, recomendações para o seu uso nesta 

população aguardam por mais informação e investigação, assim como, por provas 

clínicas.(16'102) 

11.1.7. Vitaminas 

Evidências epidemiológicas sugerem que, o aumento da ingestão de 

antioxidantes diminui o risco de aterosclerose.(39,90,104) Estudos prévios, também 

sugerem que, antioxidantes como as vitaminas C e E podem melhorar a 

aterosclerose em crianças dislipidémicas.(104) 

As vitaminas, como antioxidantes, podem aumentar a eficácia dos 

fármacos hipocolesterolemiant.es, já que limitam a oxidação vascular do c-LDL, 
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retardando, deste modo, a progressão da aterosclerose.(39,51,104) De salvaguardar 

que, há estudos que indicam que a suplementação em vitamina C ou E não tem 

qualquer efeito no perfil lipídico.(39) 

O folato pode diminuir o risco de DCV porque diminui a concentração de 

homocisteína.(90) 

11.2. Tratamento Farmacológico 

O tratamento farmacológico com inibidores da redutase-hidroxilmetilglutaril-

coenzima A (estatinas), quelantes de ácidos biliares e inibidores da absorção de 

colesterol deve ser considerado em crianças e adolescentes com mais de 10 anos 

de idade, que depois de recorrerem ao tratamento nutricional durante 6-12 meses, 

prática de AF e controlo do peso, os seus níveis de c-LDL permanecerem 

superiores a 190mg/dl ou então, superiores a 160mg/dl com a presença 

simultânea de história de DC prematura e/ou existência de dois ou mais factores 

de risco.*26.27'38'56'105) 

O objectivo é reduzir o c-LDL para níveis inferiores a 130mg/dl, sendo que 

o ideal seria para níveis inferiores a 110mg/dl.(105) No entanto, o tratamento 

farmacológico terá que ser sempre acompanhado de tratamento nutricional.(27) 

11.2.1. Resinas quelantes de ácidos biliares 

Os únicos fármacos permitidos na população pediátrica são as resinas 

quelantes de ácidos biliares, como a colestiramína e o colestipol.(26'27'56'106,107) 

Não sendo, ainda, recomendada a utilização de fármacos em idade pré-escolar e 

escolar, tem-se vindo a acumular experiência positiva com administração de 

resinas, sempre que se torne necessário a tratamento farmacológico em crianças 
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com idades inferiores aos 10 anos.(26,42) São fármacos aparentemente seguros e 

com eficácia documentada na prevenção e diminuição da mortalidade por DC, 

cujos efeitos secundários são escassos e revelam-se apenas a nível intestinal 

(obstipação, dor abdominal e náuseas).(26'77'105'106) 

Estes fármacos encontram-se sob a forma de granulado não solúvel, o que 

torna a manutenção do tratamento por vezes difícil, particularmente para doses 

superiores a 10mg/dia, devido à sua palatibilidade, geralmente, mal 

tolerada.(26'106) Com o intuito de resolver este problema, estes fármacos têm sido 

reformulados na forma de tablete, no entanto, como são relativamente grandes 

tornam-se de toma difícil.(106) 

Embora estes quelantes sejam fármacos válidos e testados para o 

tratamento da hipercolesterolemia, apenas permitem uma redução modesta dos 

níveis de c-LDL.(105'106) Dado que os quelantes de ácidos biliares diminuem, ou 

bloqueiam a absorção de gordura e consequentemente bloqueiam, também, a 

absorção de certas vitaminas, tais como o folato e as vitaminas lipossolúveis, 

tornando-se, muitas vezes, necessário a sua suplementação. Além disso, muitas 

vezes, é necessário fazer uma alimentação rica em fibras, de modo a prevenir a 

obstipação, um dos efeitos secundários destes fármacos,.(56'105) 

Não é, então, recomendado o uso de outros agentes farmacológicos além 

das resinas quelantes de ácidos biliares em crianças e adolescentes, excepto se 

recomendados por um especialista.(77) 

11.2.2. Estatinas 

As estatinas são a nova classe de fármacos redutores dos níveis de 

colesterol, cujos efeitos secundários são raros. No entanto, o tratamento com 
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estes fármacos não tem sido avaliado a longo prazo na população pediátrica e, 

por isso, não é ainda recomendado o seu uso em crianças e 

adolescentes.(38,51,59,60) Estes fármacos permitem melhorar as alterações da 

função arterial, observadas nas crianças com HF, demonstrando eficácia contra o 

desenvolvimento de aterosclerose nestas idades. (51) Mesmo em pacientes com 

HF estes fármacos, usualmente, não são introduzidos antes dos 18 anos.(60) No 

entanto, a Comissão Europeia e a Food and Drug Administration (FDA) 

aprovaram o uso da pravastatina no tratamento da HF heterozigótica em crianças 

com idade superior a 8 anos.(103) 

11.2.3. Niacina 

A niacina, raramente, é usada como fármaco na população 

pediátrica.(38,105) No entanto, esta faixa etária com HF homozigótica responde bem 

ao tratamento com estes fármacos, devido à redução significativa da produção de 

VLDL, levando à diminuição da síntese de c-LDL.(38) 

11.2.4. Fibratos 

Os fibratos não são, por rotina, usados em crianças e adolescentes, 

excepto em adolescentes com níveis de TG iguais ou superiores a 500mg/dl, que 

poderão constituir um risco aumentado de pancreatite.(26,38) 

Actualmente, há ainda uma lacuna no que diz respeito ao tratamento 

farmacológico, pela falta de informação acerca do uso seguro e prolongado de 

fármacos na população pediátrica com dislipidemia.(27) 
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12. Alimentação na dislipidemia. Que futuro? 

A descoberta do efeito hipocolesterolemiante dos fitoesteróis tem levado à 

criação, desenvolvimento e marketing de produtos alimentares enriquecidos em 

fitoesteróis, principalmente, leite, leites fermentados e cremes para barrar. Deste 

modo, os fitoesteróis encontram-se na vanguarda das pesquisas 

nutracêuticas.(12'101) 

Actualmente, existem, em Portugal, várias marcas que desenvolveram, 

entre outros produtos, leites fermentados enriquecidos em fitoesteróis: "Danone"®, 

"Mimosa"® "Becel"®, "Emmi"® e "Adagio"®, com "Danacol", "Bem Vital" "Pró-activ", 

"Benecol" e "Adagiocol", respectivamente. 

A "Mimosa"® e a ""Becel"®, também, desenvolveram leites enriquecidos em 

fitoesteróis: "Bem Vital" e "Pró-activ", respectivamente. Algumas destas marcas 
/ 3 BIBUOTECA 
r i v? 

desenvolveram, ainda, cremes para barrar, como é o caso da "Bécel'f (pró-activ). 

(Anexo 2) 

Os leites e os leites fermentados têm uma composição nutricional muito 

semelhante a grande parte dos leites e iogurtes existentes no mercado, o que nos 

induz a concluir que não haveria nenhum inconveniente em recomendá-los a 

crianças e/ou adolescentes. No entanto, existem alguns factos que nos indicam 

que a recomendação destes produtos em crianças deve ser cautelosa e seguida 

por profissionais de saúde, nomeadamente, nutricionistas, tais como: 

• Estes produtos são enriquecidos em fitoesteróis e como já foi mencionado 

existe, ainda, algum receio em relação ao seu uso e à possível diminuição da 

absorção de vitaminas lipossolúveis e de beta-caroteno; 

• As próprias marcas destes produtos indicam que estes podem ser 

inadequados, do ponto de vista nutricional, para crianças com menos de 5 anos 
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de idade; 

• Alguns destes produtos usam, como adoçantes, edulcorantes não-calóricos, o 

que poderá ser desvantajoso em crianças e/ou adolescentes. Pois, ainda não se 

conhecem os seus efeitos secundários nesta população. 

Além disso, são necessários mais estudos sobre a eficácia e segurança e, 

inclusive, sobre a relação custo/eficácia dos fitoesteróis no futuro.(93) 

13. Discussão e comentários 

Identificar de que modo cada factor de risco afecta a progressão da 

aterosclerose, assim como, encontrar a forma como estes factores de risco 

podem ser modificados, constitui um desafio imensurável e uma meta a atingir. 

Desde sempre houve dificuldade em entender de que modo as 

dislipidemias eram um factor de risco para a aterosclerose em idades pediátricas. 

Só em 1992 é que a APA faz as primeiras recomendações para crianças e ainda 

com base em estudos desenvolvidos em adultos. Esta dificuldade mantém-se e, 

por isso, sobre este tema ainda há muito por saber. 

Sabe-se que mesmo antes do nascimento a criança corre o risco de ter 

alterações dos níveis de colesterol, no entanto, não existem evidências suficientes 

para serem consideradas recomendações específicas em relação à alimentação 

durante a gravidez.(2,69,70) 

A amamentação influencia os níveis de CT, no entanto, desconhece-se o 

tempo de amamentação necessário para se obter uma diminuição do CT em 

adultos.(70) Sabe-se apenas que, um tempo superior a 3 meses é favorável e 

desfavorável se for superior a 6 {70J2\ daqui se reconhece a importância da 

recomendação da amamentação durante 6 meses preconizada pela OMS. 
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Desconhece-se, também, as concentrações ideais de colesterol em idades 

pediátricas, para a saúde cardiovascular em adultos.(69) 

É ainda necessário estudar de que modo os diferentes tipos de gordura e 

fibras contidas nos alimentos afectam a concentração dos lípidos plasmáticos na 

infância.(69) Além do tratamento nutricional também o tratamento farmacológico 

necessita de mais estudos. 

Muitos estudos têm relacionado as concentrações de CT em crianças com 

aqueles encontrados em adultos.(8'18,19'27,28) No entanto, há estudos que indicam 

que os níveis de colesterol na infância são apenas moderadamente indicativos 

daqueles encontrados em adultos.(69) 

A possibilidade de melhorar, ou de normalizar o perfil lipídico através da 

prática de AF na população pediátrica é outra área muito importante a considerar 

no tratamento das dislipidemias e que necessita ser mais explorada. 

O rastreio do perfil lipídico pediátrico é controverso.(8,26,38,87) As 

recomendações do NCEP indicam que se faça uma monitorização em crianças, 

que, por exemplo, possuam história familiar de DCV. No entanto, há estudos que 

indicam que a história familiar tem baixa sensibilidade em prever crianças com 

níveis de colesterol elevados, pois existe uma grande percentagem de crianças 

com história familiar de DCV negativa que apresentam hipercolesterolemia.(76) 

Durante este trabalho, aquando do tratamento nutricional, a dada altura 

falou-se da recomendação da ingestão de leite e derivados com baixo teor em 

gordura, ou mesmo, magros. No entanto, salvaguardou-se, também, que o 

tratamento nutricional deve ser individualizado e seguido e este é um bom 

exemplo pois, neste caso pode comprometer-se o aporte de vitaminas 

lipossolúveis e de cálcio. Portanto, esta recomendação deve ser aplicada 

Liliana Sofia Silva Brandão 
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somente em determinados casos, com ajustamento adequado de todos os outros 

nutrientes. 

Em relação, ainda, ao tratamento nutricional não nos podemos esquecer, 

também, que todas as recomendações anteriormente citadas não têm como base 

estudos em crianças e adolescentes portugueses. Daqui se depreende o papel 

importantíssimo do nutricionista na adaptação do plano alimentar a cada caso, ou 

seja, a cada criança e/ou adolescente. 

Dadas as consequências nefastas da aterosclerose e a dificuldade inerente 

ao seu tratamento, torna-se imperioso apostar na prevenção. 

14. Conclusão 

As DCV têm como principal causa a aterosclerose, cujas lesões têm início 

em idades muito precoces e se desenvolvem ao longo da vida. 

A aterosclerose é condicionada por um número avultado de factores de 

risco, entre os quais: a dislipidemia, a HTA, a obesidade, a concentração elevada 

de homocisteína, o tabagismo, a DM e o sedentarismo. A principal causa destes 

factores de risco são os comportamentos adversos, incluindo uma alimentação 

inadequada, rica em gordura saturada e colesterol. 

É, portanto, urgente prevenir e tratar estes factores de risco. É aqui que a 

alimentação desempenha um papel fulcral, não só na prevenção e no tratamento 

das dislipidemias, como também dos seus factores de risco, dos quais se destaca 

a obesidade, actualmente considerada a epidemia do século XXI. 

No tratamento destes factores de risco torna-se imprescindível contar, 

desde o primeiro momento, com a colaboração das crianças e adolescentes, pais, 

amigos e familiares. Cabe aos profissionais de saúde, sobretudo aos 

Liliana Sofia Silva Brandão 
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nutricionistas, um papel chave no apoio técnico individualizado e no fornecimento 

de informação precisa e adequada sobre alimentação saudável, necessária à 

prevenção e/ou tratamento na população pediátrica. A este nível, a nutracêutica 

terá, futuramente, um lugar de destaque e uma palavra a dizer. 

O facto de, actualmente, se saber que a aterosclerose, em lugar de ser 

considerada uma doença confinada a adultos, é um problema que "dá os seus 

primeiros passos" mesmo antes do nascimento, está a desencadear um conjunto 

de estudos, em todo o mundo, para que se entendam os factores que afectam 

esta patologia e que contribuirão, certamente, para importantes descobertas. 

Não podemos, contudo, esquecer das limitações inerentes a estudos em 

idades tão precoces e esta é, sem dúvida, uma das principais condicionantes dos 

avanços científicos e talvez a principal causa da escassa informação sobre as 

"dislipidemias como factor de risco para a aterosclerose na população pediátrica". 

Liliana Sofia Silva Brandão 
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