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O que é colesterol sangüíneo alto?
O que é colesterol sangüíneo
alto?
Colesterol demais no sangue, ou alto
colesterol sangüíneo, pode ser grave. As
pessoas com alto colesterol sangüíneo têm
uma probabilidade maior de ter doenças
cardíacas. Não existem sintomas relacionados
com alto colesterol sangüíneo, então muitas
pessoas não têm idéia que o nível de seu
colesterol está alto.
•

O colesterol é uma substância cerosa,
parecida com gordura, encontrada em
todas as células do corpo. O seu corpo
precisa de algum colesterol para funcionar
corretamente e produz todo o colesterol
necessário para funcionar.

•

O colesterol também é encontrado em
alguns alimentos que você come.

•

Você usa colesterol para produzir
hormônios, Vitamina D e substâncias que
o ajudam a digerir alimentos.

O sangue é aguado e o colesterol é gorduroso.
Como óleo e água, os dois não se misturam.
Então, para viajar no fluxo sangüíneo, o
colesterol é transportado em pequenos
pacotes chamados lipoproteínas. Os pequenos
pacotes são feitos de gordura (lipídios) no
interior e proteínas no exterior. Dois tipos de
lipoproteínas transportam o colesterol pelo seu
corpo. É importante ter níveis saudáveis de
ambas:
•

LDL (lipoproteína de baixa densidade) o
colesterol às vezes é chamado de
colesterol "ruim".
Um colesterol LDL alto leva a um acúmulo
de colesterol nas artérias. Quanto maior o
nível de LDL no seu sangue, maior é a
chance de você desenvolver uma doença
cardíaca.
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•

HDL (lipoproteína de alta densidade) o
colesterol às vezes é chamado de
colesterol "bom".
O HDL transporta colesterol de outras
partes do seu organismo de volta ao seu
fígado. O fígado remove o colesterol do
seu corpo. Quanto maior o seu nível de
colesterol HDL, menor a sua probabilidade
de desenvolver uma doença cardíaca.

Por que o acúmulo de placas está
relacionado com um nível alto de
colesterol sangüíneo?
Esse acúmulo de colesterol é chamado de
placa. Com o tempo, a placa pode causar o
estreitamento das artérias. Isso se chama
arterosclerose ou "endurecimento das
artérias".
Artérias especiais, chamadas coronárias,
trazem sangue até o coração. O estreitamento
das suas artérias coronárias devido a placas
podem interromper ou diminuir o fluxo de
sangue para seu coração. Quando as artérias
se estreitam, a quantidade de sangue que
transporta oxigênio é diminuída. Isso se chama
doença arterial coronariana (DAC). Grandes
áreas com placas podem levar a dor peitoral
chamada de angina. A angina ocorre quando o
coração não recebe sangue ou oxigênio
suficientes. A angina é um sinal comum de
DAC.
Algumas placas têm uma fina cobertura e se
rompem, liberando gordura e colesterol na
corrente sangüínea. A liberação de gordura e
colesterol pode causar coágulos sangüíneos.
Um coágulo pode interromper o fluxo de
sangue. Essa interrupção pode causar angina
ou
um
ataque
cardíaco.

O que causa o colesterol
sangüíneo alto?

Várias coisas podem afetar os níveis de
colesterol no seu sangue. Algumas dessas
coisas você pode controlar e outras não.
Você pode controlar:
9 O que você come. Certos alimentos
contém tipos de gordura que aumentam
seu nível de colesterol.
• A gordura saturada eleva o seu nível de
colesterol LDL mais que qualquer outra
coisa na sua dieta.
• Ácidos graxos trans (gorduras trans)
são feitas quando o óleo vegetal é
“hidrogenado” para torná-lo mais
resistente. Ácidos graxos trans também
aumentam os níveis de colesterol.
• O colesterol é encontrado em alimentos
que são de origem animal, como por
exemplo gemas de ovo, carnes e queijo.
9 O seu peso. Estar acima do peso tende a
aumentar o seu nível de LDL, diminuir o
seu nível de HDL e aumentar o seu nível
total de colesterol.
9 A sua atividade. A falta de exercícios
regulares podem levar ao ganho de peso e
aumentar o seu nível de colesterol LDL.
Exercícios regulares podem ajudar a
reduzir o seu peso e o seu nível de LDL.
Também podem lhe ajudar a aumentar o
seu nível de HDL.
Você não pode controlar:

¾

Hereditariedade. O alto nível de
colesterol sangüíneo pode ser hereditário.
Uma
condição
genética
herdada
(hipercolesterolemia familiar) resulta em
níveis muito altos de colesterol LDL. Isso
começa no nascimento e resulta em um
ataque cardíaco em tenra idade.

¾

Idade e sexo. A partir da puberdade, os
homens têm níveis mais baixos de HDL que
as mulheres. À medida que as mulheres e os
homens ficam mais velhos, seus níveis de
colesterol LDL aumentam. As mulheres mais
jovens têm níveis de colesterol LDL mais
baixos que os homens, mas após 55 anos de
idade elas têm níveis mais altos. Os níveis de
colesterol são medidos em miligramas (mg)
de colesterol por decilitro (dL) do sangue.
Veja a comparação dos seus níveis de
colesterol nas tabelas abaixo.

O triglicérides também pode aumentar o seu
risco de doença cardíaca. Níveis limítrofes
(150-199 mg/dL) ou altos (200 mg/dL ou
mais) podem necessitar de tratamento. Os
fatores que podem aumentar o triglicérides
incluem:
¾

Estar acima do peso

¾

inatividade física

¾

o fumo

¾

consumo excessivo de álcool.

_____________________________________________________________________________
Nível de colesterol total
Categoria de colesterol total
Menos de 200 mg/dL
Desejável
200-239 mg/dL
Limítrofe
240 mg/dL e acima
Alto
Nível de colesterol LDL
Categoria de colesterol LDL
Menos de 70 mg/dL
Ótimo
70-129 mg/dL
Próximo de ótimo/acima de ótimo
130-159 mg/dL
Limítrofe
160-189 mg/dL
Alto
190 mg/dL e acima
Muito alto
Nível de colesterol HDL
Categoria de colesterol HDL
Menos de 40 mg/dL
Grande risco de doença cardíaca.
40 - 59 mg/dL
Quanto maior, melhor.
60 mg/dL e acima
Considerado protetor contra doença cardíaca.
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