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A dislipidemia é a perturbação por excesso de colesterol anormal ou de 
triglicéridos no sangue presença anormalidade. Este é causada por: Fatores 
genéticos como tipo Diabettes Mellitus Tipo 1,deficiência de apolipoproteína a, 
b, c, ou e , perturbação de las hipoproteinas alfa e beta ,doenças crônicas, 
como a diabetes mellitus tipo 2, insuficiência renal crônica, síndrome nefrótica, 
hipotireoidismo, infecção avançada por sida, cirrose biliar primária.e.t.c.(1) 
Causas de drogas, tais como thiazidas, beta-bloqueadores, glucocorticóides, o 
estrogênio, progesterona, como a ciclosporina retroviral . Existem outras 
causas, como o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, o consumo de 
alimentos ricos em gorduras. Esta agitação pessoas têm maior risco de 
sofrimento são o maior idades, sexo feminino, colesterol HDL baixo, 
hipertensão desequilibrado, história familiar de doença cardiovascular, e 
obesidades. (1) 

No Brasil cerca de 40% da população adulta tem colesterol alto em 
cidades como Santa, Brasília com 57 %% e 30% respetivamente. Outros 
estudos  mostram altos níveis de triglicerídeos em adultos cerca de 27% em 
homens e 30% mulheres. Em nosso município Limeira Dislipidemia tem um 
comportamento epidemiológico similar ao comportamento no país.(2-3) 
  As Dislipidemias causam muitas complicações para o humano: diabetes 
mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, insuficiência renal 
crônica, doença vascular cerebral, obesidade.(4) E muito importante a 
promoção e prevenção para combater a dislipidemia com a finalidade de poder 
prevenir doenças crônicas como as doenças cardiovasculares que são nas 
atualidades as primeiras causas do morte  no mundo e evitar suas 
complicações para se aumentar as expectativas de vida dos pacientes, 
melhorar a qualidade de vida, melhorar a produtividade paciente, prevenir ou 
reduzir o uso de drogas. 

Este projeto é muito importante porque a dislipidemia através da 
intervenção de promoção e prevenção em intervenção atenção primária evita 
complicações, e nesta intervenção que pretendo fazer são : charlas cenários 
educacionais em diferentes seja individual, grupo, comunidade, família etc. 
círculos agrupados de acordo necessidades como os doentes crônicos, jovens, 
Idosos para melhorar o conhecimento sobre esta doença, também realizar 
atividades físicas com grupos de pessoas classificadas de acordo com doenças 
crônicas, pelo menos, duas vezes por semana, combinado com caminhadas 
três vezes por semana, organizar  menus de alimentação  saudável  para todos 
os adultos pra sua confecção em sua casa e melhorar assim alimentação. 

Em outros estudos brasileiros têm mostrado associação com o exercício 
realização de pelo menos 30 minutos por dia é uma redução de dislipidemia e, 
assim, reduzir as complicações, como a doença cardiovascular é a principal 
causa de morte em 15%. Também a alimentação saudável recusou esta 
perturbação com diminuição na obesidade e outras doenças crônicas, assim 
que eu considero a atividade física e a mudança no estilo de alimentação como  
muito eficaz na melhoria da qualidade de vida das pessoas que sofrem desta 
doença. 

Minha proposta de intervenção com este projeto é demonstrar que este 
distúrbio é num fator desencadeante e predisponente de muitas doenças 
crônicas e enfocar meu ações na promoção e prevenção no diferentes 
cenários. 
 



5 

 

5

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

1. Conhecer os fatores de risco que prevalecem  em dislipidemia na UBS 
Município Limeira Planalto. São Paulo, no período de março a dezembro de 
2015 e também oferecer ações na área. 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar os fatores de risco em pacientes associados à dislipidemia. 

2. Propor ações não farmacológicas para reduzir os fatores de risco na 
população. 

3. Metodologia 

3.1 Cenário da intervenção: Este é um projeto de intervenção que vise 
identificar fatores de risco prevalente em dislipidemia na UBS Município Limeira 
Planalto, no período de março a dezembro de 2015, bem como implementar a 
saúde. O projeto vai Desenvolvido na área de Planalto .município UBS Limeira 
durante as consultas médicas e na área da área de atividades físicas. 

3.2 Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção: Constituída população 
terá um total de 200 pacientes com dislipidemia vigente. 

3.3 Estratégias e ações: Inicialmente será realizada uma reunião com a 
equipe de saúde da UBS para informá-los sobre o projeto e aumentar a 
consciência para a cooperação de todos, desde médicos a trabalhador serviço, 
fazer, posteriormente implementar um curso de formação sobre os membros da 
equipe do projeto que precisam dele para um bom desempenho em diferentes 
cenários de palestras educativas para mudanças no estilo de vida dos 
pacientes. No segundo tempo tempo uma série de perguntas serão feitas para 
todos os pacientes envolvidos para medir o grau de conhecimento de 
dislipidemia. 

questionário. 

1. Você sabe que é dislipidemia. (Aumento de colesterol e triglicérides no 
sangue 

2. Você sabe o que é o tratamento da dislipidemia. 

3. Você acredita que a atividade física ajudaria a diminuir os níveis de 
colesterol e triglicérides no sangue. 

4. Saber que você se a dieta de redução rica em gorduras e carboidratos 
evitaria e melhoraria dislipidemia. 

5. A inatividade física e obesidade têm vantagens ou desvantagens para 
dislipidemia 

6. Conheça algumas complicações no organismo causadas por dislipidemia. 

Em uma terceira vez palestras educativas foram programadas em diferentes 
cenários, Atividades físicas de acordo com as faixas etárias vezes dois 
passeios por semana combinado com o resto da semana e fazer um cardápio 
de alimentos para dar a todos os pacientes adultos para que eles possam fazer 
em suas casas e melhorar sua alimentação. 
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Durante todo o período de duração do projeto consultas tempo foram 
agendadas a cada três meses para avaliar os resultados da investigação. 

3.4 Avaliação e Monitoramento: A avaliação e monitoramento de projeto 
serão dados semanalmente nas reuniões de equipe trabalhar para adequar 
problemas enfrentados dificuldades UO nas aplicações questionário e 
realização de Atividades físicas, avaliar consultas trimestrais e teste de perfil 
lipídico. Na terceira etapa, as informações obtidas serão tabuladas no Excel 
usando resumo l como um número absoluto e percentual. 

4. Resultados Esperados: A intervenção proposta tem como objetivo 
determinar os fatores de risco mais prevalentes em pacientes que sofrem de 
dislipidemia no UBS Planalto e, portanto, propondo ações não farmacológicas, 
como mudar o hábito alimentar e para a realização de atividades físicas. 
Espera-se que os resultados  deste projeto sirvam para  o Planejamento e 
realização de Ações voltadas  a Prevenção, Intervenção e Orientação sobre os 
fatores que prevalecem e incidem  em os pacientes com dislipidemia .além de 
diminuir o uso de drogas e promover a  mudança de o estilo de vida do 
paciente, tais como dieta  nutricionais e incorporação às atividades físicas. 
Objetivando a melhorar qualidades de vida dessa população. 
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