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Resumo  
Introdução: As dislipidemias são alterações do meta bolismo das gorduras, e refletem sobre 
os níveis das lipoproteínas – ricas em triglicéride s: a VLDL (densidade muito baixa), e as 
ricas em colesterol: a LDL-C, (baixa densidade), a IDL-C (densidade intermediária) e a HDL-C 
(alta densidade). Apesar da Doença Renal Crônica (D RC) ser progressiva, a maioria dos 
portadores dessa condição morre de doença cardiovas cular (DCV), sendo parte desse risco 
associado à dislipidemia, que caracteristicamente a companha a DRC. Objetivo: Quantificar e 
avaliar o perfil lipídico dos pacientes com DRC no tratamento conservador em 
acompanhamento regular. Material e Métodos: Foram c oletados os dados laboratoriais de 62 
pacientes atendidos pelo programa de atendimento in terdisciplinar ao portador de DRC – 
PREVENRIM entre 2008 e 2009. Os níveis sanguíneos f oram coletados dos exames, tendo 
como valores de referência os da III Diretriz Brasi leira sobre Dislipidemias. Resultados: As 
médias dos níveis sanguíneos foram para o colestero l total 187,43 ± 45,96; LDL-c 111,59 ± 
37,88; TG 157,72 ± 67,32 e HDL-c 44,19 ± 12,53. Não  houve correlação significativa entre os 
estágios da doença com os níveis de TG e HDL-c. Já entre os estágios da doença e o LDL-c, 
a correlação foi significativa (p<0,05). Conclusão:  Pelos resultados obtidos, os níveis 
sanguíneos de TG estão acima do aceitável. Há ainda  uma correlação entre a progressão da 
doença e o aumento dos níveis de LDL-c, o que suger e um aumento para com o risco do 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares.  
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