
COLESTEROL ALTO
• Colesterol é uma substância essencial ao organismo, mas quando em 

excesso, pode prejudicar. Cerca de 40% da população tem colesterol alto.

MAS …
• O Colesterol Total não é o valor perigoso, mas sim a relação LDL versus HDL 

• LDL = mau colesterol (quando elevado, pode causar entupimentos nas artérias) 
• HDL = bom colesterol (funciona com se fosse uma faxineira, eliminando gorduras) 

Por isso que, mesmo pessoas que se 

alimentam bem, podem ter colesterol 

alto. 
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COLESTEROL ALTO

Todas as decisões terapêuticas 
(quem deve receber tratamento) 
são baseadas no LDL e não no 
Colesterol Total.



A aterosclerose é o acúmulo de  
gordura gerado pelo colesterol alto.  

Libby P. Circulation. 2001;104:365-372.

Todo esse processo leva de 30 a 40 anos 



A aterosclerose é um processo  
sistêmico em que o COLESTEROL tem um papel 

fundamental na progressão da doença …
Aterosclerose
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E QUAIS SÃO OS FATORES DE RISCO  
PARA A ATEROSCLEROSE ? 

MODIFICÁVEIS 

• Hipertensão Arterial 
• Tabagismo 
• Obesidade 
• Colesterol Alto 
• Diabetes 
• Sedentarismo 
• Estresse / Ansiedade

NÃO-MODIFICÁVEIS 

• Idade 
• Sexo Masculino 
• Histórico Familiar



Cerebrais (derrames)  
Acidente Vascular Cerebral 
Acidente Isquêmico Transitório  

Cardíacas 
Infarto Agudo do Miocárdio  
Angina de peito (estável, instável) 

Doença Arterial Oclusiva Periférica 
Aneurisma de Aorta Abdominal 
Claudicação Intermitente 
Isquemia Crítica de Membros Inferiores

Manifestações Clínicas da Aterosclerose 



A aterosclerose diminui  
a expectativa de vida

                         Framingham Heart Study. Peeters A, et al. Eur Heart J. 2002;23:458-466.

Reduz a expectativa de vida entre  
8-12 anos em indivíduos acima dos 60 anos
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A aterosclerose é um processo  
sistêmico e progressivo …

• Que não depende somente dos níveis de colesterol. 
• É a soma dos fatores de risco, que atuando em conjunto ao longo de 

anos, agridem a parede das artérias causando o depósito de gordura. 

• Todo esse processo é muito lento e leva em torno de 30 a 40 anos. 

• Todo esse processo é silencioso, ou seja, não causa nenhum sintoma.

Desse modo …
• Não é somente o nível de colesterol que define a necessidade de tratamento, 

mas sim a análise de todos os fatores de risco do paciente. 

• Tratar colesterol alto nunca é urgência e nem todas as pessoas precisam de 
tratamento com medicamentos. 

• A única forma de saber se tenho colesterol alto é dosando no sangue.   



E COMO QUANTIFICAR O MEU RISCO  
PARA ATEROSCLEROSE ?

http://www.reynoldsriskscore.com/

• É um Escore que estima qual o risco que uma pessoa tem de desenvolver uma 

doença CV (infarto ou derrame) nos próximos 10 anos. Insira seus dados: 
• Sexo 

• Idade 

• Tabagismo atual 

• Pressão Arterial Sistólica 

• Colesterol total 

• HDL – colesterol 

• PCR-us (proteína C reativa ultra-sensível) 

• HF de doença das artérias coronárias nos pais antes dos 60 anos

• Pessoas com risco estimado em mais de 10% em 10 anos são de risco intermediário a alto e 

podem se beneficiar da prescrição de medicamentos. 

• Risco inferior a 10% em 10 anos é baixo e não necessita de tratamento.
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E QUANDO É NECESSÁRIO TRATAR ?

• Em todos os pacientes que já tiveram algum evento cardiovascular: 

  Infarto 

  Derrame 

  Angioplastias 

  Cirurgia de Pontes de Safena 

• Nesses casos, o LDL a ser atingido é menor que 50mg/dL 

• A medicação deve ser usada pelo resto da vida, pois se for 

interrompida, o colesterol voltará a subir e as artérias continuarão 

entupindo. 
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E QUANDO É NECESSÁRIO TRATAR ?

• Nos pacientes com risco superior a 10% nos próximos 10 anos, caso não 

tenha havido controle com dieta, e se o Escore de Cálcio for superior a 100.  

 

                                       Estudo MESA-JUPITER   Blaha MJ. Lancet 2011; 378: 684-692.



Recomendações Dietéticas

• Alimentos cozidos, assados, grelhados ou refogados 
• Temperos naturais, limão, ervas, alho, cebola, salsa e cebolinha 
• Verduras, legumes, frutas, grãos e fibras 
• Peixes e aves preparadas sem pele

Preferir

Evitar
• Açúcares e doces 
• Frituras 
• Derivados de leite na forma integral, com gordura

• Sal 
• Álcool 
• Gema de ovo, no máximo três vezes por semana 
• Crustáceos 
• Margarinas, dando preferência às cremosas

Limitar

 IV Diretriz de Dislipidemia da SBC. Arq Bras Cardiol  ABRIL 2007; 88(1) supl 1.


