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Lipoproteínas Plasmáticas e Doenças Cardiovasculares 
 

1. RESUMO 
 

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil. Essas doenças são 

manifestações clínicas da aterosclerose, doença caracterizada pela formação de 

placas de ateroma na parede das artérias, as quais obstruem o fluxo sanguíneo 

podendo levar ao infarto agudo do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e 

aneurismas. Na etiologia da aterosclerose vários fatores de risco podem estar 

envolvidos. Entre esses fatores, as alterações no metabolismo de lípides 

apresentam um papel central. O principal fator de risco lipídico corresponde ao 

aumento da lipoproteína de baixa densidade (LDL) que leva ao aumento de LDL 

oxidada que é aterogênica. Ao contrário da LDL, a lipoproteína de alta densidade 
(HDL) possui funções protetoras as quais inibem o processo aterogênico. A 

lipoproteína (a) [Lp(a)] tem sido relacionada tanto à aterosclerose como à trombose. 

Vários estudos têm demonstrado a relação entre os quilomícrons e remanescentes 

de quilomícrons, lipoproteínas que transportam a gordura da alimentação, na 
circulação sanguínea, com aterosclerose.  

Os dados apresentados na presente revisão foram obtidos por meio de 

levantamento bibliográfico, incluindo artigos originais e revisões relacionados ao 
tema. 

2. INTRODUÇÃO 
 

As doenças cardiovasculares (DCV) ainda constituem a principal causa 

de morte nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, incluindo o Brasil. As 
DCV são manifestações clínicas da aterosclerose, a qual é caracterizada pela 

formação de lesões obstrutivas na parede das artérias, as quais bloqueiam o fluxo 

sanguíneo. 

A importância do conhecimento dos fatores de risco que predispõem à 

DCV reside no fato que a intervenção sobre eles pode levar a benefícios na 

prevenção primária e secundária da doença. Os principais fatores de risco para 
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aterosclerose são hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, diabetes mellitus, 

idade, gênero, predisposição genética e os hábitos como dieta rica em gordura, 
tabagismo e sedentarismo.  

Dentre os fatores de risco de aterosclerose, a dislipidemia apresenta um 

papel central, sendo um dos principais fatores de risco para DCV (Barrett-Connor E. 
et al, 1984).Os principais fatores lipídicos relacionados com as DCV são a 

concentração do colesterol transportado pela lipoproteína de baixa densidade (LDL-

C), popularmente conhecido como “colesterol ruim” e pela lipoproteína de alta 

densidade (HDL-C), o “colesterol bom”. Considerando o desequilíbrio entre 

lipoproteínas aterogênicas e anti-aterogênicas constitui o fator de risco modificável 

mais importante para DCV. 

 
3. OBJETIVOS 

 

Abordar o papel das alterações no metabolismo de lípides e lipoproteínas 

plasmáticas na gênese das doenças cardiovasculares. 

4. METODOLOGIA 
 

Pesquisa bibliográfica em bancos de dados nacionais e internacionais 

como Bireme, Sciele e Pubmed. Para a obtenção dos resultados serão utilizadas as 

seguintes combinações de palavras: fatores de risco; riskfactors; gordura corporal; 

bodyfat; colesterol; cholesterol; ácidos graxos; freefatacids; dislipidemias; 

dyslipidemia; doença cardiovascular; cardiovascular disease;lipoproteínas 
plasmáticas; plasma lipoproteins; LDL; HDL; quilomícrons; chylomicrons. 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Os lípides são moléculas hidrofóbicas que requerem condições especiais 

para serem transportados na circulação sanguínea e linfática (Eisenberg, S. & Levy, 

R., 1975). As lipoproteínas são partículas esféricas ou quase esféricas estruturadas 
de tal forma que permitem a solubilização dos lípides no meio aquoso plasmático. 

São macroagregados moleculares constituídos de lípides e proteínas. Basicamente, 

constituem-se de uma monocamada de fosfolípides envolvendo um núcleo de 
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lípidesneutros, os triglicérides e os ésteres de colesterol. Os lípides transportados na 

lipoproteína têm múltiplas funções de importância fundamental no organismo. 

Há dois grandes circuitos de transporte de lípides na circulação 

sanguínea: a via endógena (transporte dos lípides sintetizados pelo fígado, inicia-se 

com as VLDL no fígado) e a via exógena (transporte dos lípides provenientes da 
dieta, inicia-se com a síntese dos quilomícrons pelo intestino delgado. 

Os quilomícrons são as maiores lipoproteínas e as de menor densidade. 

Sua principal função corresponde à via exógena de transporte de lípides. A 

lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) é sintetizada no fígado e está 
envolvida no transporte endógeno dos lípides e no movimento dos triglicérides para 

os tecidos periféricos, já as lipoproteínas de alta densidade (HDL) são originadas de 

três fontes principais: fígado, intestino e elementos de superfície provenientes da 

lipólise de quilomícrons e VLDL pela LLP na circulação sanguínea (Eisenberg, S, 

1984). A lipoproteína (a), ou Lp(a), é sintetizada pelo fígado e seus níveis 

plasmáticos são determinados geneticamente. Já se encontra bem estabelecida a 
relação da LDL com doenças ateroscleróticas e os mecanismos pelos quais essa 

lipoproteína participa do processo aterogênico. A concentração plasmática reduzida 

de HDL-C tem sido apontada como um dos fatores de risco para a doença 

aterosclerótica coronária. O estudo de Framingham demonstrou que a concentração 

de HDL-C é inversamente correlacionada com o risco de doença aterosclerótica 
coronária (Castelli, W.P. et al., 1986). 
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