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As dislipidemias são causadas por alterações metabólicas que ocorrem 
em resposta a distúrbios nas etapas do metabolismo lipídico. Como resultado, o 
perfil lipídico sérico sofrerá alterações e estas podem incluir aumento do 
colesterol total, dos triglicérides, do colesterol da lipoproteína de baixa densidade 
e diminuição do colesterol da lipoproteína de alta densidade. Este trabalho em 
forma de caso clínico teve como objetivo descrever o tratamento nutricional de 
um paciente com diagnóstico de hipercolesterolemia isolada. Foi acompanhada 
uma paciente do sexo feminino de 50 anos, com sobrepeso e diagnóstico de 
hipercolesterolemia isolada. Dessa maneira, foram coletados dados sobre 
métodos retrospectivos, exames físicos, avaliação antropométrica e avaliação 
bioquímica, sendo elaborada a prescrição dietética e fornecidas orientações 
alimentares para o tratamento dietoterápico. Com este estudo, conclui-se que 
intervenção nutricional e exercício regular para este tipo de paciente é benéfico 
e muito importante para melhoria dos resultados. 
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