
Autoras: Dra. Mariana Martins, Dra. Luísa Sá, Dra. Marta 
Fernandes 
Data de elaboração: Fevereiro de 2009 
Data da última revisão: Fevereiro de 2015 
Data da próxima revisão: Fevereiro de 2018 
Data de aprovação em Conselho Geral: Fevereiro de 2015 
Unidade de Saúde Familiar Nova Via 
Rua da Boa Nova, 325, Valadares 
Tel: 22 713 74 17/ 22 713 02 06 

EVITAR: 

 

 Fumar 

 Bebidas alcoólicas. Se as consumir, faça-o 
com moderação (não mais de 2 copos de 
vinho ou 2 cervejas  por dia) 

 Alimentos pré-cozinhados 

 Fritos 

 Alimentos que contenham gorduras ani-
mais 

 Leite gordo e iogurtes de leite gordo 

 Queijos com mais de 30% de matéria gor-
da 

 Manteiga, margarina, banha, óleo de 
coco, maionese 

 Enchidos e presuntos 

 Carnes gordas e vísceras de animais 

 Cremes, gelados, natas, chantilly, pudins 

 Bolos, pastéis, queques, tartes e crois-
sants 

 Fruta em calda ou em lata 

MEDIDAS PARA REDUZIR O 
COLESTEROL 

COLESTEROL 

ELEVADO 
Colesterol 

elevado 

ACONSELHADO 

 

 Exercício físico (30-60 minutos por dia, 
4 a 7 dias por semana) 

 Fracione as refeições (5-6 refeições/
dia), tornando-as menos abundantes 

 Beba água simples ao longo do dia 

 Privilegie o uso de azeite em relação às 
outras gorduras, tanto para cozinhar 
como para temperar 

 Utilize ervas aromáticas em vez de sal 

 Prefira cozidos e grelhados 

 Leite magro e iogurtes magros 

 Requeijão, queijos com menos de 20% 
de matéria gorda, queijo fresco magro 

 Carnes brancas (frango sem pele, pato, 
coelho, novilho sem gordura visível) 

 Peixe 

 Hortaliças e legumes todos os dias 

 Lentilhas, feijão e grão 

 2 a 3 peças de fruta por dia 

 Alimentos menos refinados (pão de 
mistura, arroz, massas e cereais inte-
grais) 



 Dieta pouco saudável 

 Excesso de peso/Obesidade 

 Estilo de vida sedentário 

 Idade 

 Menopausa 

 Hereditariedade 

 Determinadas doenças (diabetes, doença 
renal crónica, etc) 

 Tabagismo 

 Alcoolismo 

O colesterol é uma substância semelhante à gordu-
ra que é transportada pelo sangue para todas as 
células do corpo. É importante para a construção 
das paredes celulares, síntese de hormonas e pro-
dução de bílis. 

O colesterol tem duas origens: a alimentação e o 
produzido no nosso organismo, a nível do fígado. 

O colesterol total que doseamos no sangue, corres-
ponde à soma de várias frações, sendo as mais 
importantes do ponto de vista clínico, o colesterol-
LDL e o colesterol-HDL. 

 

O colesterol-LDL (“Mau colesterol”) é res-
ponsável pelos depósitos de gordura nas 
paredes das artérias, levando à formação 

de placas, processo a que se chama aterosclerose. 
Desta forma, ocorre um estreitamento das artérias, 
diminuindo o afluxo de sangue. 

 

 

 

 

 

 

Por seu lado, o colesterol–HDL (“Bom 
colesterol”) está relacionado com a remo-
ção do colesterol depositado. 

O QUE É O COLESTEROL? 

Não existe um valor adequado de colesterol 
geral para toda a população. 

O valores de colesterol considerados ideais 
dependem dos fatores de risco de cada um e do 
risco cardiovascular global. 

Para conhecer o seu valor adequado de coleste-
rol, fale com o seu Médico de Família. 

CAUSAS DE COLESTEROL RECOMENDAÇÕES 

A QUEM DOSEAR? 

 Homens  ≥ 40 anos 

 Mulheres ≥ 50 anos ou após a menopausa 

 Doentes com doença cardiovascular 
(Hipertensão arterial, antecedentes de enfarte 
ou acidente vascular cerebral) 

 Doentes com Diabetes 

 Doentes com Doença Renal Crónica 

 História familiar de colesterol elevado 

 Fumadores 

O colesterol elevado pode contribuir para 
o risco de angina de peito, enfarte,           

acidente vascular cerebral ou insuficiência 
arterial periférica. 

O uso de medicamentos          
não substitui as outras medidas   

para diminuir o colesterol,   
como dieta e exercício físico. 


