
Como lidar com colesterol alto 

 

Quando o assunto é colesterol, todos logo pensamos em problemas de saúde 

como pressão alta, infarto e até AVC. Mas o que muitas pessoas não sabem é 

que ele desempenha funções saudáveis no nosso organismo. 

 

Temos dois tipos de colesterol presentes em nosso corpo, o de alta intensidade 

(HDL), e o de baixa intensidade (LDL).  

 

O HDL é o mocinho da história, pois ele é capaz de limpar nossa rede sanguínea 

do LDL, que é o colesterol que obstrui nossas veias e artérias, ocasionando os 

problemas que falamos no início do texto. 

 

Agora que sabemos um pouco mais do assunto, vamos descobrir como lidar com 

colesterol alto usando essas 8 dicas: 

 

Praticar atividades físicas 

De praxe, praticar atividades físicas é uma das principais formas de evitar que o 

colesterol ruim se acumule em nosso organismo, pois a energia do alimento é 

gasta durante um exercício. 

 

Alimentação saudável 

Consumir alimentos que não tenham muita fritura ajuda bastante na luta contra 

um nível de colesterol elevado, sendo aconselhável balancear o prato de refeição 

com opções variadas. 

 

E é justamente essa variedade que vamos ver agora. 

 

Peixes  

Uma das maneiras de corta a fritura do nosso prato, podemos consumir uma 

ampla opção de peixes, pois eles não possuem tanta gordura saturada como 

em carnes vermelhas por exemplo.  

 



Nos peixes você também encontra o ácido graxo Ômega 3, que auxilia na 

limpeza do nosso organismo do colesterol ruim. 

 

Chá preto 

Bastante popular quando se trata de diminuir colesterol, ajuda a diminuir a 

oxidação do LDL. 

 

Melancia 

De acordo com um estudo publicado no Journal of Nutritional Biochemistry, uma 

fatia diária de melancia contém uma substancia chama citrulina, que ajuda na 

redução de excesso de colesterol.  

 

Chocolate amargo 

Outro alimento (consumido em pequena quantidade) que ajuda na redução de 

colesterol e previne o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.  

 

Feijão 

Uma porção diária de feijão é capaz de diminuir em cerca de 5% o LDL, de 

acordo com este estudo publicado pelo CMAJ. 

 

Fibras  

Alimentos com muitas fibras ajudam na absorção de colesterol preso em nosso 

sistema. É indicado consumir 400 gramas por dia. Alguns exemplos são o próprio 

feijão citado antes, batata doce e frutas variadas.  

 

Essas são algumas dicas, pois existem muitos alimentos que ajudam no controle 

do colesterol alto. É bom sempre irmos nos consultar com um nutricionista para 

maiores informações. 

 

Espero que tenham gostado, até semana que vem!  

 

 

 


