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Introdução: As doenças cardiovasculares afetam milhões de pessoas no mundo inteiro. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares ocupam o 

primeiro lugar no ranking de doenças que mais matam pessoas no mundo. Essas doenças 

estão relacionadas a alguns fatores de risco, como a obesidade, diabetes, hipertensão arterial e 

outros fatores associados à má alimentação e ao sedentarismo¹. Nesse sentido, o dia 8 de 

agosto é conhecido como o dia nacional de combate ao colesterol, um nome comumente 

associado às gorduras e que contribui diretamente para o surgimento das doenças 

cardiovasculares. O colesterol se apresenta de muitas formas, no entanto, duas são as mais 

conhecidas, são elas: o HDL e o LDL e são usualmente conhecidas como colesterol “bom” e 

“ruim”, respectivamente, definição que favorece o processo de educação em saúde devido à 

analogia antagônica de Bem e Mal. O HDL (High Density Lipoprotein) é uma molécula que 

atua removendo o colesterol dos tecidos e levando para o fígado, onde será degradado. Por 

sua vez, o LDL retira o colesterol do fígado e leva até as membranas celulares. Quando há 

muito colesterol ligado à molécula de LDL, contribui para o surgimento de placas de gordura 

nos vasos sanguíneos, condição conhecida como aterosclerose². Essa formação de placa de 

gordura pode contribuir para a obstrução do vaso e levar ao infarto agudo do miocárdio ou 

acidente vascular encefálico. Diante disso, nota-se a importância do fator alimentação que 

está diretamente ligado na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e doenças 

cardiovasculares. A adoção da alimentação cardioprotetora desenvolvida pelo ministério da 

saúde de forma gratuita e linguagem acessível, que divide os alimentos em 4 grupos, sendo 

esses: o grupo verde, azul, amarelo e vermelho para ajudar na recomendação de procurar 

alimentos ricos em HDL e evitar o consumo exagerado dos alimentos ricos em LDL, pode ser 

usado como referência base na educação alimentar e nutricional³. Objetivos: Esclarecer a 

diferença entre o HDL e LDL colesterol, desenvolver hábitos saudáveis de prevenção da 

hipercolesterolemia, promover educação em saúde para melhoria da qualidade de vida dos 

pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde, além de compartilhar a experiência dos 

acadêmicos de forma interprofissional. Descrição da Experiência: A ação de educação em 

saúde sobre HDL e LDL , foi realizada no dia 9 de agosto de 2019, na Unidade Básica de 

Saúde do Bairro do Guamá em Belém do Pará, na sala de espera. Os participantes envolvidos 

foram os pacientes de geriatria e pediatria que seriam consultados no turno da tarde. Para a 

realização da ação foram criados instrumentos ilustrativos e educativos para facilitar a 

assimilação e entendimento por parte do público-alvo. Foram confeccionados 1 placa de HDL 

e 1 placa de LDL para serem usadas no pescoço dos estudantes, cada estudante possuía 

imagens de alimentos. Os alimentos fonte de HDL usados foram: frango, azeite de oliva, 

abacate, castanha do Pará e peixe. Os alimentos fonte de LDL foram: sorvete, picolé, bacon 

defumado e carne de porco, ovos fritos, carne vermelha, doces recheados. Para desenvolver 

interação do público foi solicitado para o público presente designar os alimentos ao tipo de 

colesterol correspondente. Após esse período, houve a discussão dos tópicos a seguir: 

definição de colesterol, tipos existentes e suas diferenças, complicações possíveis e 

alimentação saudável. Ao final da ação foi entregue um folder para enfatizar a importância do 
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controle do colesterol e evitar as doenças cardiovasculares, o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) e o Infarto Agudo do Miocárdio, além de sanar as dúvidas dos presentes na ação. 

Durante a atividade, foi enfatizado a necessidade do colesterol para o bom funcionamento do 

organismo, sua função nas células do cérebro, músculos, pele, fígado, intestino e coração. 

Além disso, foi ressaltada a importância de realizar exames de rotina e fazer acompanhamento 

nas unidades de saúde, como também, controlar os fatores de risco como o controle 

glicêmico, controle da pressão arterial, evitar hábitos de fumo e etilismo, além do controle do 

peso e exercer atividades físicas regularmente. Resultados: O público da mostrou-se 

extremamente receptivo sobre a ação executada pelos acadêmicos do pet-saúde 

interprofissionalidade, com interação do início ao final da ação, além de promover 

questionamentos sobre a necessidade de gorduras na alimentação, sendo esclarecidos sobre 

toda a funcionalidade metabólica, energética e estrutural exercidos pelos lipídios. Muitos 

usuários relataram ter ou conhecer pessoas com risco de hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia, esteatose hepática embora não conhecessem sobre as doenças e formas 

de reverter o quadro, sendo assim, estimulou-se a necessidade de mudar o estilo de vida, 

buscando melhores hábitos de vida, ao praticar atividade física regularmente, fazer exames de 

rotina para avaliar a situação de saúde e escolher alimentos ricos em fibras, com colesterol do 

tipo HDL, com alta ingesta de frutas e verduras e maior ingesta hídrica. Os usuários 

agradeceram os esclarecimentos, o folder distribuído e compartilharam desejos de melhorar e 

praticar o autocuidado com a saúde. Conclusão: Portanto, observou-se que todos os objetivos 

propostos foram alcançados com a realização da ação educativa. Sendo assim, a prática de 

educação em saúde deve ser realizada por todos os profissionais da saúde a fim de abordar 

diversas temáticas, como campanhas de saúde e ensinar sobre o processo saúde-doença de 

cada indivíduo. Ademais, as metodologias ativas e participativas têm o poder de aumentar o 

interesse e a participação do público que participa da dinâmica. Ressalta-se, ainda que as 

ações de extensão, voltadas para a comunidade, devem ser mais estimuladas, com o intuito de 

melhorar a atenção integral à saúde dos indivíduos, prevenir doenças cardiovasculares e 

incentivar, alimentação adequada, o trabalho interprofissional das diversas áreas da saúde e 

contribuir para o crescimento profissional dos acadêmicos envolvidos. 

 

Descritores: Educação em saúde, Colesterol, Dieta saudável. 
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