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PREVENÇÃO E SAÚDE

Entenda o colesterol Risco e controle

!

O colesterol alto pode levar a complicações 
sérias, como infartos e derrames. Por isso, o 
Dia Nacional de Combate ao Colesterol, 
em oito de agosto, lembra a importância de 
conhecer a doença, além, claro, de se proteger. 
A seguir, algumas informações importantes.



 

voltar

Entenda o colesterol

O que é o colesterol  
e para que serve?

É um tipo de gordura produzido pelo organismo, 
que desempenha funções essenciais como a 

produção de hormônios e formação dos neurônios.

Nosso sangue transporta colesterol de  
duas formas básicas:  

O LDL,  conhecido como “ruim” por entrar nas 
artérias e provocar o entupimento pela gordura 

(aterosclerose) e o HDL,  conhecido como “bom” 
porque retira o excesso de colesterol das artérias, 

impedindo seu depósito e diminuindo a  
formação da placa de gordura. 



 

voltar

O colesterol aumenta muito o 
risco de doenças graves. 

O colesterol ruim (LDL) é um tipo de gordura 
que, enquanto circula pelo corpo, pode se 
fixar nas paredes das artérias e, com o tempo, 
entupir os vasos. Essa condição eleva o risco 
de derrames e de infarto, duas das maiores 
causas de morte no mundo.

Importante: O colesterol precisa ser avaliado em 
conjunto com outros fatores como idade, fator 
genético, comorbidades e hábitos de vida. 

A prática de atividade física ajuda 
a controlar o colesterol.

O exercício ajuda a controlar o colesterol 
ruim (LDL). Além disso, durante o exercício, os 
vasos se dilatam e facilitam a passagem do 
sangue por caminhos que porventura estejam 
estreitados pelas placas de gordura.

O colesterol alto pode ser 
controlado com uma boa 
alimentação.

Para manter o colesterol controlado e a saúde 
em dia, mantenha uma alimentação adequada 
e saudável baseada na ingestão de alimentos 
in natura ou minimamente processados.  

Mantenha seu colesterol controlado  
e a saúde em dia! 

Fonte : Ministério da Saúde 
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