
Colesterol na criança 
com diabetes:  o que 
precisamos saber?



O que é colesterol?
 
O colesterol é um tipo de gordura do sangue. A fonte 
de colesterol é da alimentação e da produção pelo nos-
so próprio corpo. Ele é importante para a formação da 
parede das células do organismo e também de vários 
tipos de vitaminas e hormônios. Mesmo em pequenas 
quantidades, o colesterol é importante para a saúde.

 
O que é dislipidemia?
 
Dislipidemia é uma palavra usada para definir altera-
ções do metabolismo dos componentes de “gordura 
do sangue”. Estes componentes são avaliados  atra-
vés do perfil lipídico que inclui Colesterol total, LDL-c, 
HDL-c e Triglicerídeos.

 

A criança com diabetes pode ter 
gordura no sangue?
 
Na verdade, toda criança, desde o nascimento, apre-
senta “gordura” no sangue. O problema ocorre quan-
do há excesso, que pode levar ao depósito de placas de 
gordura nos vasos sanguíneos arteriais – a aterosclero-
se. O diabetes é uma doença que contribui e acelera 
para a formação destas placas nos vasos sanguíneos 
arteriais.

A aterosclerose pode se iniciar na 
infância?
 
Sim. O processo de depósito de gordura na pare-
de dos vasos sanguíneos arteriais de todo o orga-
nismo, desde o cérebro até os pés, já pode ocorrer 
a partir de dois anos de idade. A aterosclerose re-



sulta em doença cardiovascular (doença do coração), aumentando o risco de infarto do coração; AVC (“derrame 
cerebral”); e também, doença arterial nos membros inferiores (má circulação e úlceras [feridas] nos pés). Por-
tanto, é muito importante conhecer o perfi l lipídico da criança com diabetes e iniciar medidas preventivas e de 
controle, quando necessárias.

Quando a criança com diabetes deve ter seu perfi l lipídico avaliado?
 
Toda criança deve ter um perfi l lipídico avaliado pela primeira vez entre os nove e 12 anos de idade, mas no caso 
de crianças com diabetes esta avaliação deve ser realizada após o diagnóstico de diabetes, portanto, indepen-
dentemente de idade e do tempo de duração da doença.

Toda criança
deve ter um perfi l 
lipídico avaliado 
pela primeira vez 
entre os nove e
12 anos de idade



 
Para realizar o exame do perfil lipídico 
é preciso estar em jejum?
 
Não há obrigatoriedade do jejum, a não ser em condições 
específicas (por exemplo: aumento de triglicerídeos no 
sangue). O médico assistente deve decidir quanto a esta 
avaliação e interpretação do perfil lipídico, nas condições 
com e sem jejum.
 
Quais são as metas do perfil lipídico 
para a criança com diabetes?
 
Os valores recomendados são:
Colesterol total: menor que 170mg/dL
LDL-c: menor que 110mg/dL
HDL-c: maior que 45mg/dL
Triglicerídeos* de 0-9 anos: menor que 75mg/dL com je-
jum; menor que 85mg/dL sem jejum; de 10-19 anos: me-
nor que 90mg/dL com jejum e menor que 100mg/dL sem 
jejum.

Como podemos tratar a dislipidemia na 
criança com diabetes?
 
A principal medida para o tratamento da dislipidemia em 
crianças é a mudança de estilo vida. As crianças devem 
ser estimuladas à prática de exercícios (pelo menos 150 

min por semana), brincadeiras ao ar livre, evitar 
ultrapassar mais de 2 horas por dia na tela (TV, 
computador, ipad). Além disso, evitar a obe-
sidade e adotar uma alimentação saudável é 
uma condição fundamental.
 
O que seria uma alimentação 
saudável para o controle da 
dislipidemia na criança com 
diabetes?
 
Uma alimentação saudável deve ser baseada 
em frutas, legumes e verduras, bem como, um 
consumo equilibrado de gorduras saudáveis, 
proteínas e carboidratos. Frituras, condimen-
tos, alimentos e bebidas industrializadas de-
vem ser evitadas. A ingestão de gorduras trans, 



utilizada para preparo e conservação de alimentos como doces, 
sorvetes e biscoitos recheados, é totalmente desaconselhada pois 
pode trazer sérios prejuízos à saúde.
 
E os medicamentos, são sempre necessários 
para o tratamento da dislipidemia em 
crianças?
 
Não. Na maioria dos casos, a mudança de estilo de vida é sufi-
ciente para o controle de alterações no perfil lipídico. No entan-
to, quando necessárias, as medicações são seguras e devem ser 
prescritas pelo médico especialista.
 
Fique de olho diante de um nível de colesterol muito elevado
 
É importante alertar que algumas crianças apresentam níveis 
muito elevados de colesterol. Nestes casos, é preciso investigar se 
há alguma doença que resulta na dificuldade de a criança elimi-
nar o excesso de colesterol do seu organismo. Perguntar se há fa-
miliares com histórico de dislipidemia e doença cardiovascular é 
um passo importante, para descartar ou confirmar a Hipercoles-
terolemia Familiar (HF).
 
Toda criança com nível de colesterol total maior que 230mg/dL ou 
LDL-c maior que 160mg/dL deve ser encaminhada a um médico 
especialista, para um tratamento adequado. Na maioria dos ca-
sos, o uso de medicamentos será recomendado.



1. Toda criança com diabetes DEVE ter seu 
perfil lipídico avaliado.

2. A mudança de estilo de vida, sob a 
orientação de uma equipe multidisciplinar 
(médico/nutricionista), é o principal tratamento 
da criança com diabetes e dislipidemia.

3. Se os níveis de colesterol são muito elevados, 
é preciso investigar doenças hereditárias como 
a Hipercolesterolemia Familiar (HF).

 

 
 

ATENÇÃO!
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