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Colesterol 
 
Introdução 
 
O colesterol é um lípido (gordura) produzido pelo fígado a partir de alimentos ricos 
em gordura, e é necessário para o funcionamento normal do corpo, estando 
presente nas membranas (camadas externas) de todas as células do organismo. 
 
O colesterol é transportado no sangue por moléculas que se chamam 
lipoproteínas, e que podem ser de três tipos principais: 
 
Lipoproteína de baixa densidade (LDL) - “colesterol mau” – pensa-se que é a 
causa de doenças arteriais. A LDL transporta o colesterol do fígado para as 
células e, se houver demasiado colesterol para uso das células, este pode ficar 
acumulado, o que é prejudicial. 
 
Lipoproteína de alta densidade (HDL) - “colesterol bom” – pensa-se que evita 
doenças arteriais. A HDL leva o colesterol das células para o fígado, onde é 
processado e eliminado. 
 
Os trigliceridos são produzidos pelo fígado e encontram-se nos lacticínios, na 
carne e nos óleos para cozinhar. O risco de ter os valores de trigliceridos elevados 
aumenta se tiver excesso de peso peso e se tiver uma alimentação rica em 
gorduras. 
 
Sintomas 
 
O colesterol elevado está ligado a problemas de saúde sérios, como doenças 
cardíacas, angina de peito e AVC. 
 
A doença coronária é causada pelo estreitamento das artérias (arterosclerose) 
que fornecem sangue ao coração. Os depósitos de gordura, como o colesterol e 
outros produtos eliminados, acumulam-se no interior da artéria. Esses depósitos 
chamam-se placa e limitam o fluxo de sangue que passa pelas artérias. 
 
Se tiver sintomas de arterosclerose, também poderá ter um nível elevado de 
colesterol. Os sintomas incluem angina (dores no peito causadas pela redução do 
fluxo sanguíneo ao coração), dores nas pernas (devido ao estreitamento da 
artérias que fornecem o sangue aos membros inferiores) e coágulos sanguíneos 
nas artérias que levam o sangue ao coração (trombose coronária). Os coágulos 
sanguíneos podem levar a insuficiência cardíaca. 
 
Os depósitos de colesterol podem causar manchas amarelas (xantomas) à volta 
dos olhos ou noutras partes da pele. Estas manchas muitas vezes são visíveis em 
pessoas com colesterol elevado herdado (quando há antecedentes familiares de 
colesterol elevado). 
 
Causas 
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Existem vários factores de risco relacionados com o seu estilo de vida que podem  
aumentar as probabilidades de vir a ter o colesterol elevado. Por exemplo, uma 
alimentação pouco saudável com alto teor de gorduras saturadas, falta de 
exercício, excesso de peso, fumar e beber grandes quantidades de álcool. A 
quantidade recomendada de álcool é 3 a 4 unidades por dia (homens) e 2 a 3 
unidades por dia (mulheres). 
 
Entre os alimentos com alto teor de gorduras saturadas, podemos encontrar 
carnes vermelhas, salsichas, queijos duros, manteiga, banha e massas, bolos, 
bolachas e nata ácida. 
  
Existem algumas doenças tratáveis que podem também causar um colesterol 
elevado: hipertensão (tensão arterial alta), diabetes, problemas de fígado e rins, 
inflamação aguda do pâncreas (pancreatite aguda) e uma glândula tiróide 
hipoactiva. 
 
Outros factores fixos de risco também podem causar o colesterol elevado. Se tiver 
antecedentes familiares de doença coronária, AVC ou outras doenças 
relacionadas com o colesterol, terá uma probabilidade maior de ter colesterol 
elevado. A idade, a menopausa precoce nas mulheres e o grupo étnico também 
são factores de risco. Pessoas de descendência indiana, paquistanesa, 
bangladeshi ou cingalesa têm um maior risco de virem a ter elevados níveis de 
colesterol. 
 
Diagnóstico 
 
Normalmente testa-se o colesterol através de uma análise ao sangue. Antes da 
colheita de sangue, poderá ter de ficar sem comer durante as 12 horas anteriores, 
para que todos os alimentos sejam completamente digeridos e não afectem o 
resultado do teste. 
 
A análise ao sangue será usada para determinar a quantidade de LDL (“colesterol 
mau”), HDL (“colesterol bom”) e trigliceridos no sangue. 
 
O colesterol no sangue mede-se em unidades chamadas milimoles por litro de 
sangue (mmol/litro). No Reino Unido, o governo aconselha que o nível de 
colesterol no sangue se mantenha abaixo dos 5 mmol/litro, e o nível de LDL deve 
ficar abaixo dos 3 mmol/litro. 
 
É particularmente importante verificar o colesterol se tiver alguma das doenças 
tratáveis ou dos factores de risco mencionados na secção "Causas". 
 
Quando se avalia o risco de doença cardiovascular e o nível de colesterol, outros 
factores, como o estilo de vida e doenças tratáveis serão tidos em consideração, 
bem como a idade, o sexo e a etnia.  
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Tratamento 
 
O seu médico de família poderá aconselhar sobre o tipo de tratamento que mais 
se adequa a si. 
 
Se tiver sido diagnosticado com colesterol elevado, será aconselhado a ter uma 
alimentação com baixo teor de gorduras, e a praticar bastante exercício regular. 
Se, após alguns meses, o colesterol não baixar, poderá ser aconselhado a tomar 
medicamentos para o efeito. 
 
Uma dieta saudável com baixo teor de gorduras saturadas pode reduzir o seu 
nível de LDL (“colesterol mau”). Deve incluir alimentos de todos os grupos: 
hidratos de carbono (cereais, arroz, batata, massa), proteínas (carne magra, 
frango por exemplo, e peixes gordos), e gorduras insaturadas (margarinas mono e 
polinsaturadas e óleo vegetal ou de girassol). Deve também ingerir pelo menos 
cinco porções de fruta e vegetais por dia. 
 
As estatinas podem diminuir o colesterol, e são úteis também para evitar e tratar a 
arterosclerose. No entanto, as estatinas podem originar alguns efeitos secundários 
ligeiros, como prisão de ventre, diarreia, dores de cabeça e dores abdominais. 
 
Pode ser recomendada uma pequena dose diária de aspirina, que pode evitar a 
formação de coágulos sanguíneos. No entanto, as crianças com menos de 16 
anos não devem tomar aspirina. 
 
Complicações 
 
O seu nível elevado de colesterol pode piorar com outros problemas médicos, 
como a glândula tiróide hipoactiva, a glândula hipófise hiperactiva, problemas de 
fígado ou insuficiência renal.  
 
Algumas pessoas têm problemas herdados, como a hipercolesterolemia familiar, 
ou hiperlipidémia combinada, que impedem as gorduras de serem utilizadas de 
forma apropriada e eliminadas. Assim, o colesterol acumula-se no sangue. 
 
As maiores complicações de um valor elevado de colesterol são ataques 
cardíacos, AVCs e doenças arteriais. O risco aumenta se tiver excesso de peso, 
se fumar, se tiver tensão arterial alta (hipertensão) ou se tiver antecedentes 
familiares fortes com estes problemas. 
 
Prevenção 
 
Pode ajudar a prevenir um nível elevado de colesterol através de uma alimentação 
saudável e equilibrada, com baixo teor de gorduras saturadas. Contudo, a 
inclusão de pequenas quantidades de gorduras insaturadas na sua alimentação 
pode ajudar a diminuir o colesterol. 
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Actualmente, pensa-se que a alimentação mediterrânica tradicional, com ênfase 
no azeite cru em muitos dos seus pratos, e com baixo teor de gordura animal, é 
eficaz para assegurar a saúde cardiovascular (a saúde do coração e da circulação 
sanguínea). 
 
Entre os alimentos com alto teor de gorduras insaturadas encontram-se o peixe 
gordo, o abacate, nozes e sementes, o óleo de girassol e de colza, o azeite e os 
óleos vegetais. 
Se tiver excesso de peso, perder peso também pode ajudar a reduzir o nível de 
colesterol. Exercitar regularmente pode ajudar a conseguir perder peso. Se tiver 
antecedentes familiares de problemas com colesterol, aconselha-se a realização 
de análises ao sangue, pois poderá ser necessário que faça tratamento. 
 

 

Serviço confidencial de tradução 
 
O NHS Direct pode fornecer intérpretes confidenciais em várias línguas e no 
espaço de minutos da sua chamada.  
 
Basta seguir o nosso guia simples de 3 passos: 
 

Passo 1 - Ligue para o número do NHS Direct: 0845 4647. 

Passo 2 - Quando atenderem a sua chamada, indique em inglês a língua 
que pretende utilizar. Espere na linha até estar ligado a um intérprete que 
irá ajudar o NHS Direct a dar-lhe a informação e o aconselhamento sobre 
saúde de que necessita.  

Passo 3 - Em alternativa, pode pedir a um amigo ou familiar para ligar em 
seu nome. Espere até que o intérprete esteja em linha para explicar as 
razões da sua chamada. 


