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FOLHETO INFORMATIVO #1

Porque é que o LDL 
é considerado mau? 
O LDL provoca 
aterosclerose, nome 
dado ao entupimento 
das artérias. 

Que consequência 
tem a aterosclerose?  
Pode provocar doença 
cardíaca ou atingir 
outros orgãos como o 
cérebro ou os rins. 

Porque é que o HDL 
é considerado bom? 
O HDL transporta o 
colesterol para o fígado 
evitando que este se 
acumule nas artérias. 

LIPOPROTEÍNA DE BAIXA DENSIDADE 
Valores elevados de LDL são 

perigosos porque entopem as 
artérias. Este entupimento faz com 

que o sangue não chegue a 
determinados locais do corpo.

LIPOPROTEÍNA DE ALTA DENSIDADE 
É capaz de remover e transportar o 

colesterol das artérias e levá-lo para o 
fígado, onde posteriormente é 

eliminado. Ajuda a que o colesterol 
LDL não se deposite nas artérias.

O “Bom” e o 
“Mau” Colesterol 
Diferenças, os seus efeitos e 
algumas dicas práticas. 
O que é o colesterol? O colesterol 
é um tipo de gordura (que também 
pode ser denominado como lípido) 
que existe no sangue e em outras 
partes do nosso corpo. Para 
funcionar normalmente, o nosso 

corpo precisa de pequenas 
quantidades de colesterol. Apesar 
do corpo ter a capacidade de 
produzir colesterol, podemos obtê-
lo também a partir da comida.  
O colesterol está presente no 
organismo em moléculas chamadas 
lipoproteínas. Existem dois tipos 
que são muito importantes: o 
colesterol LDL (chamado de “mau” 
colesterol) e o colesterol HDL 
(chamado de “bom” colesterol”). 
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Também se fala dos 
triglicéridos? 
O que são os triglicéridos? 
O triglicéridos são gorduras que resultam da 
transformação dos alimentos que ingerimos, em 
particular os hidratos de carbono e as gorduras, 
que circulam no sangue. São uma reserva de 
energia para o nosso organismo feita a partir das 
calorias “a mais”. 

Por si só, os triglicéridos não constituem um 
problema, desde que os seus níveis no sangue 
estejam normais. No entanto, quando estes são 
muito elevados, aumenta o risco de doença 
cardiovascular, entre outros problemas, sobretudo 
se coexistirem níveis baixos de HDL (colesterol 
“bom”) e níveis altos de LDL (colesterol “mau”) 
ou diabetes tipo 2.

Perguntas Frequentes 
Como sei se tenho o colesterol alto 
(hipercolesterolemia)? 
Através de análises ao sangue pode avaliar o 
seu perfil lipídico, que mede o valor de cada 
um dos tipos de colesterol e do colesterol total. 
Deve estar em jejum durante, pelo menos, 12 
horas, exceto se for diabético. 

O colesterol é importante para os 
doentes renais crónicos? 
Os rins têm a função de filtrar o sangue, sendo 
constituídos por milhares de pequenos vasos 
sanguíneos que atuam como filtros (chamados 
glomérulos). Assim, todas as situações que 
afetem os vasos sanguíneos, como é o caso da 
aterosclerose, podem afetar os rins. 

É comum os doentes com doença renal crónica 
apresentarem a doença dos vasos sanguíneos 
(aterosclerose), doença cardíaca e terem 
colesterol alto. 

Como se trata o colesterol alto? 
Para o tratamento do colesterol alto 
contribuem o exercício físico (pelo menos, 30 
minutos todos os dias, de forma moderada), a 
alimentação e a medicação (nomeadamente as 
estatinas).

Os trigligéridos são bons 
ou maus? 

Os triglicéridos apenas são 
maus quando os seus valores 
no sangue estão em excesso.

Para que servem os 
triglicéridos? 

Os triglicéridos são um tipo de 
gordura existente no sangue 

usados para produzir energia.

Qual a consequência dos 
triglicéridos altos? 

Quando os valores são altos, 
aumenta o risco de doença 

cardio vascular, entre outros.

A informação e sugestões apresentadas não dispensam a consulta do seu médico.  
Faça uma alimentação consciente.



 3

BIBLIOGRAFIA 
• Direção-Geral da Saúde (DGS) (s.d.). Fazer compras é agora mais fácil… Link: http://bit.ly/DescodificadordeAlimentos 
• National Kidney Foundation (2019). Cholesterol, fats and heart disease… Link: http://bit.ly/CholesterolWhat 
• CUF (2019). 10 dicas para baixar o nível de triglicéridos no sangue (infografia). Link: http://bit.ly/10DicasTrigliceridos 
• Becel ProActiv (s.d.). O que é o colesterol? Link: http://bit.ly/DefinicaoColesterol

8 Sugestões Práticas para reduzir  
o consumo de gorduras 
1. Prefira alimentos pobres em gorduras: carnes 

magras (aves e coelho), peixe, frutas, vegetais, 
leite e derivados com baixo teor em gordura. 

2. Evite alimentos ricos em colesterol e gorduras 
saturadas: carnes vermelhas, alguns tipos de 
queijos, gelados, óleos, margarinas, manteigas, 
banha, aperitivos, bolachas, pastelaria, 
charcutaria, caldos concentrados, comidas pré-
cozinhadas, fast food, chocolates, bombons e 
manteigas de chocolate para barrar. 

3. Reduza as gorduras que usa para cozinhar, 
preferindo sempre o azeite em vez de outros 
tipos de óleos, margarinas, manteigas ou 
banha. 

4. Prefira assados, cozidos ou cozidos a vapor. 
Evite fritar ou refogar os alimentos. 

5. Retire toda a gordura visível dos alimentos 
antes de os confecionar e no prato. 

6. Evite temperar com molhos, caldos, 
concentrados, manteiga ou margarinas. 
Experimente ervas aromáticas e especiarias. 

7. Escolha alimentos sem gordura ou com menos 
gordura, por exemplo, leite magro. 

8. Leia os rótulos e escolha alimentos com menor 
quantidade de gorduras saturadas e gorduras 
hidrogenadas (ver “Descodificador de 
Rótulos”).

Descodificador de 
Rótulos 
Compare a informação do rótulo do alimento 
por 100g ou da bebida 100ml (para a gordura, 
gordura saturada, açúcares e sal) com as 
figuras seguintes. 
Opte por alimentos e bebidas com nutrientes 
maioritariamente na categoria verde, modere 
aqueles com um ou mais nutrientes na 
categoria amarela e evite aqueles com um ou 
mais nutrientes na categoria vermelha.

A informação e sugestões apresentadas não dispensam a consulta do seu médico.  
Faça uma alimentação consciente.
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DOWNLOADS 
Deste folheto: 
• http://bit.ly/FolhetoColesterol 
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