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Um caminho para superar os desafios
Desde 2014, quando lançamos a Campanha Siga seu Coração como alerta para a gravidade das doenças 
cardiovasculares, monitoramos e atuamos para melhorar esse cenário, ampliando o conhecimento 
da população sobre o tema. 

Porém, a complexidade e os inúmeros desafios deixam claro que é absolutamente urgente 
que se estabeleça no País uma ação em bloco, com o envolvimento dos setores que atuam com 
as doenças cardiovasculares para, juntos, promovermos as mudanças necessárias para diminuir 
o número de mortes no Brasil.  
 
Foi com esse objetivo que o Núcleo de Pesquisas do Instituto Lado a Lado pela Vida produziu 
o estudo Saúde do Coração e o Colesterol, em parceria com a empresa Offerwise, que tem acesso a mais de 
10 milhões de respondentes em 20 países, a Pimenta Pesquisa para análise dos dados e apoio da Novartis.  

Os achados e análises da pesquisa mostram um cenário assustador e o quanto precisamos trabalhar  
lado a lado, para melhorar a saúde cardiovascular dos brasileiros e diminuir o número de mortes. 

Núcleo de Pesquisas Instituto Lado a Lado pela Vida 
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Marlene Oliveira
Fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida        

Diminuição de mortes por doenças cardiovasculares: 
precisamos atuar em bloco 

Carta da Presidente                                                                                                                                                  06 Carta da Presidente                                                                                                                                                  07

A pesquisa Saúde do Coração e o Colesterol surge para nos organizarmos, mais do que nunca, 
no enfrentamento das doenças cardiovasculares no Brasil. Somente de janeiro a setembro de 2021,
 o País registrou mais de 71 mil óbitos por infarto e 74 mil por Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
superando as mortes pelas mesmas causas ocorridas em igual período de 2020*.  

No estudo, dos 1.000 respondentes, 68% usam o Sistema Único de Saúde (SUS), 
55% são mulheres e 45% homens. Chama a nossa atenção que 1/3 dos participantes não sabem 
que as doenças cardiovasculares são a principal causa da morte de brasileiros adultos. 
Saltou aos nossos olhos, também, o fato de que 2/3 dos entrevistados possuem comorbidades: 
24% têm colesterol alto e 30% sofrem de hipertensão. 

Conheça o universo pesquisado e entenda por que o caminho é atuarmos em bloco. 
A saúde não pode ser um nicho e, sim, entendida com as suas ramificações e os atores atuando 
coordenados. Os dados robustos do estudo mostram que, se não fizermos nada para diminuir 
o número de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil, contribuiremos para acionar a 
bomba-relógio que é o crescente número de mortes diárias por essas doenças. 

Agradecemos a todos os envolvidos neste projeto, que nos ajudará a contribuir para um justo e urgente 
chamamento de todos que fazem parte da solução ou, ao menos, do compromisso público de mudar 
para valer a saúde no Brasil, incluindo como prioridade as doenças cardiovasculares. 

Fonte: Portal da Transparência da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen-Brasil).   

Este é um justo e urgente chamamento 
para trabalharmos juntos pela redução 
da mortalidade por doenças 
cardiovasculares no Brasil.



Respondentes têm idade acima de 40 anos

Participantes são economicamente ativos

3 a 9 de setembro de 2021

1.000

55% 

48anos

45% 
[Base: 1.000 respostas]

Média de idade 
na amostra 

Período de campo

Questionários online 
respondidos 

Pesquisa realizada com painel OfferWise [www.offerwise.com] 
Resultados podem somar 99% ou 101% por efeito de arredondamento

A partir dos 40 anos de idade, é maior a prevalência dos principais 
fatores de risco para doenças cardiovasculares: colesterol elevado, 
hipertensão arterial, diabetes e a chegada da menopausa.

65% dos respondentes da pesquisa exercem atividades profissionais remuneradas.
E cerca de metade da amostra é de pessoas casadas.
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[Base: 1.000 respostas]

Ocupação 

Empregado/Estagiário 
Autônomo/Empresário 

Desempregado 
Dono/Dona de casa 

Profissional liberal 
Aposentado 

Outros 
Prefiro não responder 

Estudante

30% 
23%
16% 
12% 
 6%
 6%
 6%
 1%
 1%

[Base: 1.000 respostas]

Estado civil 

Casado[a] 
Solteiro[a]
Separado[a]/divorciado[a]
Viúvo[a]
Outro

54% 
27%
15% 
2% 
3%

40 - 54       79% 
55 - 65      21%

A              7% 
B1            8% 
B2            23% 
C1            28% 
C2            22% 
D-E          13%

Norte Norte 
7%7%

Sul Sul 
15%15%

Nordeste Nordeste 
27%27%

Sudeste Sudeste 
45%45%

Centro OesteCentro Oeste  
7%7%

Classe Social 

Idade



dos usuários do SUS
recorrem a serviços

médicos particulares
 quando necessário 

dos usuários de  planos de
saúde recorrem ao SUS 

O atendimento pelo SUS predomina na amostra,
seguido por planos de saúde  Brasileiros e seu conhecimento sobre a saúde do coração

[Base: 1.000 respostas]

[Base: 678 respostas]

[Base: 338 respostas]

Um quarto da população entre 40 e 65 complementam  o serviço do SUS
com atendimento médico privado.   

As doenças cardiovasculares são os principais fatores de 
mortalidade no mundo, sendo atribuídas como causa de 
1 em cada 3 mortes. A Sociedade Brasileira de Cardiologia 
estima que, ao final de 2021, cerca de 400 mil brasileiros 
morrerão por doenças do coração e da circulação. 

A causa de infartos e AVC é em geral a combinação de 
fatores de risco, como tabagismo, alimentação pouco 
saudável e obesidade, sedentarismo e uso de álcool, 
hipertensão, diabetes e níveis elevados de colesterol.  

São causas que podem ser evitadas com mudanças no 
estilo de vida para manter o coração sempre saudável. 
Os participantes neste estudo mostram que têm 
consciência do que deve ser feito para proteger seu 
coração, mesmo que nem sempre apliquem na prática. 
O colesterol, no entanto, não é bem conhecido – 
seus efeitos sobre a saúde cardiovascular, a diferença 
entre suas frações LDL e HDL e a frequência de exames 
necessários para seu monitoramento.  

O colesterol LDL alto é um fator de risco a doenças do 
coração porque pode se acumular em placas de gordura 
depositadas nos vasos sanguíneos que dificultem o fluxo 
do sangue ou que se desprendam, podendo levar 
a ataque cardíaco ou derrame [AVC].  

O diagnóstico do colesterol LDL alto pode ser desafiador, 
já que, em geral, não há sinais ou sintomas. 
Daí a importancia de exames de sangue de rotina 
que incluam o monitoramento dos níveis de colesterol 
e do risco de doenças do coração. 
 
A interpretação dos resultados dos exames de rotina deve 
ser personalizada, em função do histórico de saúde, dos 
hábitos de vida e ainda a herança genética, numa análise 
global do paciente. É sempre importante conversar com 
o médico para que ele considere todos os fatores de risco 
e de prevenção para manter a saúde do coração. 

Q24. Quando você precisa de atendimento médico, você usa atendimento particular/ pago, convênio médico/plano de saúde 
ou SUS/atendimento público gratuito? [Resposta múltipla]

16% 24%

SUS/Atendimento público gratuito 
Convênio médico/plano de saúde

Atendimento particular/pago 
Outro

68%  
34% 
19% 
1%
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Atendimento médico



13%

avaliam seu peso corporal 
com base na opinião 
de outras pessoas 
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1em cada3
participantes da pesquisa  ganhou 

peso nos últimos três meses



Homens são mais positivos sobre sua saúde 
A autoavaliação de saúde incluiu o bem estar físico, emocional e social, que pode ter sido abala-
da pelo período excepcional da pandemia da COVID-19. Ainda assim, a própria saúde é avaliada 
como excelente a boa por 3 em cada 4 indivíduos na população de 40 a 65 anos.

Q1. Avalie a sua saúde em geral. Considere sua saúde como um todo – seu bem-estar físico, mental e social – e não apenas 
a ausência de doenças. [Resposta única]

[Base: 548 respostas ]

[Base: 452 respostas ]

28%

38%

12%5%

1%
1%

16%

Dois terços  das pessoas fizeram atividades físicas

[Base: 1.000 respostas]

[Base: 1.000 respostas]

[Base: 786 respostas] [Base: 452 respostas]

[Base: 214 respostas] [Base: 548 respostas]

A maior parte dos participantes fez atividades físicas – tanto homens quanto mulheres 
– nos últimos três meses. Neste mesmo período, o peso corporal mudou. Para um terço, 
aumentou. E para a mesma parcela, diminuiu. 

Q2. Nos últimos 3 meses, além do seu trabalho normal, você praticou algum tipo de exercício físico ou esporte?
[Resposta única] 

Mudança de peso
corporal entre pessoas 
que fizeram atividades 

físicas  nos últimos 
3 meses 

Fez atividades físicas  
nos últimos 3 meses 

Avaliação da 
própria saúde 

40 a 54
anos de idade Homens

55 a 65
anos de idade Mulheres

Aumentou Diminuiu

Não mudou Não sei dizer

65%

69%65%

64% 61%

Excelente

Muito boa

Ruim

Muito Ruim

Boa

Nem boa, nem ruim

Não sei responder

[Base: 452 respostas ]

74%

82%

das mulheres

dos homens
consideram sua saúde 
excelente, muito boa

ou boa 
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37%

37%

24%

2%



[Base: 650 respostas]

[Base: 650 respostas]

Apenas um quarto dos respondentes 
 faz atividades físicas regulares
A OMS recomenda de 150 a 300 minutos semanais de atividade física aeróbica de moderada in-
tensidade para manter as atividades cardiorrespiratórias e musculares revigoradas. Entre as pesso-
as de 40 a 65 anos que fazem exercícios físicos, cerca de dois terço dedica pelo menos meia hora a 
estas atividades, sendo que metade deste grupo completa uma hora ou mais.

Q3. Quantos dias por semana você costuma praticar exercício físico ou esporte? [Resposta única]

1 a 2 dias por semana Menos de 10 minutos

3 a 4 dias por semana Entre 10 e 19 minutos

5 a 6 dias por semana Entre 20 e 29 minutos

Todos os dias Entre 30 e 39 minutos

Entre 50 e 59 minutos
Menos de uma vez por semana Entre 40 e 49 minutos

60 minutos ou mais

30%

20%

14%

17%

6%
1%

31%

39%

20%

3%
7%

As referências do peso corporal são a balança e as roupas
A balança é a forma mais comum de se verificar o peso corporal, mas vale também usar as 
roupas como referência, a facilidade de realizar atividades diárias ou mesmo a opinião ou 
comparação com outras pessoas.

[Base: 1.000 respostas]

Como avaliam o próprio peso

O peso indicado na balança  
Se as roupas estão largas ou apertadas 
Tamanho [numeração] da minha roupa 
Como eu me sinto 
Índice de massa corporal
Facilidade em realizar atividades diárias
Opinião de outras pessoas
Comparação com outras pessoas
Não avalio meu peso
Outros

76%
46%
39%
32%
26%
25%
13%
8%
4%
1%

Q5. Como você faz para avaliar o seu peso? [Resposta múltipla]
Resultados somam mais de 100% porque respondentes puderam escolher mais de uma alternativa

Obesidade é fator de risco bastante 
conhecido para fragilizar o coração 
O público-alvo deste estudo está atento ao peso corporal, mesmo que nem sempre consiga 
mantê-lo sob controle, e conhece os riscos sobre a saúde cardiovascular.

Q16. Você acredita que as frases abaixo são verdadeiras ou são falsas? [Resposta única]

Os efeitos do peso corporal e do sedentarismo sobre a saúde 
do coração e sobre a realização de atividades do dia-a-dia 
são de conhecimento de quase toda a população de 40 a 65 
anos. Apenas uma pequena parcela deste grupo etário, de 
4%, não está atento ao seu peso corporal. A grande maioria 
procura pelos sinais de variações de seu peso, seja pela 
balança e IMC, seja por meios informais.

[Base: 1.000 respostas]

“O excesso de peso  aumenta o 
risco de  doenças do coração ”

44%%
FalsoFalso

    55%%
Não SabeNão Sabe

9292% % 
VerdadeiroVerdadeiro

Falso
Não sabe

Verdadeiro

O peso corporal aumentou para cerca de 
40% da população de 40 a 65 anos
E mais da metade dos obesos com idade entre 40 e 65 anos de idade ganharam 
peso nos últimos 3 meses. O mesmo aconteceu com pessoas com colesterol alto.

Q6. Seu peso mudou nos últimos 12 meses? [Resposta única]

[Base: 1.000 respostas ]

[Base: 94 respostas ]

[Base: 242 respostas] 

[Base: 165 respostas ]

Aumentou

Não mudou

Diminuiu

Não sei dizer

2%

3%

2%

2%

41%

33%

56%

31%

31%

19%

12%

48%

47%

17%

33%

24%

Mudança de peso 
corporal nos últimos 

12 meses 

Frequência semanal
de atividades físicas

Duração das  
atividades físicas  

Mudança de peso 
entre diabéticos 

Mudança de peso 
entre pessoas com 

colesterol alto 

Mudança de peso 
entre obesos 
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12%



Dois terços da amostra tem comorbidades

Problemas do coração, como eventos cardiovasculares 
e insuficiência cardíaca, preocupam mais do que  o colesterol alto

Pressão alta [299 respostas] Angina [Dor no peito] [43 respostas] 

Depressão, síndrome do pânico, ansiedade [261 respostas] Câncer [16 respostas] 

Colesterol alto [242 respostas] Acidente Vascular Cerebral [AVC]/Derrame [14 respostas] 

Doenças respiratórias [118 respostas] Ataque cardíaco/infarto [12 respostas]  

Hipotireoidismo [52 respostas] Não sei dizer [21 respostas]  

Obesidade [165 respostas] Insuficiência cardíaca [12 respostas] 

Diabetes [94 respostas] Nenhuma destas doenças [333 respostas]  

30% 4%

24% 1%

1%

1%12%

9%

5% 2%

33%

O colesterol alto foi identificado em ¼ dos pesquisados e a pressão arterial 
alta é ainda mais frequente, apontando risco de doenças cardiovasculares.

Câncer é a doença que mais assusta a população entre 40 e 65 anos de idade, seguido pelas
doenças do coração, que são destacadas no ranking em primeiro, segundo e terceiro lugares.
As doenças neurológicas – como a Doença de Alzheimer e a depressão – também assombram. 

Q7. Você tem ou já teve os problemas de saúde ou doenças abaixo? [Resposta Múltipla] 
[Base:1.000 respostas]

26% 2%

17%

Q8. Organize em ordem de importância os problema[s] de saúde que mais preocupam você, sendo 1 o mais importante e 
9 o menos importante [Ranking] 
[Base total: 999 respostas]

5% 6%

13%

10%

10%

12%

10%

18%

13%
10%

15%

12%

12%

8%

7%

12%

12%

12%

12%
10%

12%

10%

15%
10%

13% 13%

13%

9%

13%

13%

13%
22%

27%

5%

5%
3%

8%

10%

10%

14%

14% 15% 15%
11%

10%

6%

13%

17%

8% 8% 8%

8%

8%

8%

8%
8%

8%

14%

7% 7%

11%

11%
11%

11%

11%11%

11%

12%
12%

12%

14%

11%

8%

6%

7%

7%

7%

10%

10%

17%

32%

  1º              2º               3º               4º              5º               6º              7º               8º              9º 

Demência/Doença de Alzheimer

HIV/AIDS/Doenças sexualmente transmissíveis

Infarto, insuficiência cardíaca, AVC

Sobrepeso/Obesidade

Pressão alta

Câncer

Colesterol Alto

Diabetes

Depressão, síndrome do pânico, ansiedade
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da população de 40 a 65
anos não se preocupa com
nenhuma destas doenças

32%
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43%

1em cada3

dos homens acreditam que têm 
maior risco que as mulheres de 
desenvolver colesterol LDL alto

pessoas da população entre 40 e 
65 anos de idade acredita que as 

doenças do coração são silenciosas



Colesterol alto afeta a saúde cardiovascular 

Participantes têm a consciência de que o colesterol LDL alto leva a doenças cardiovasculares, 
infarto e AVC.

76% 75%

66%

58%

34%

28%
17%

15%
8% 7% 1%

Ataque 
cardíaco / 

infarto 

Doença 
cardiovas-

cular 

Sobrepeso  
/ 

Obesidade

Disfunção 
erétil em 
homens

Câncer Ter ossos 
frágeis 

Não sei 
dizer 

Nenhuma
consequência 

Ser 
hospitalizado

Morrer 
jovem

AVC / 
Derrame

Q12. Quais você acha que são as consequências de ter colesterol LDL alto [LDL = colesterol “ruim”]? 
Maior risco de... [Resposta múltipla] 
[Base: 1.000 respostas]

755 respostas 661 respostas748 respostas 581 respostas 337 respostas 284  respostas 172 respostas 147 respostas 14  respostas68 respostas77 respostas

Cada gênero acredita que o maior risco é o seu
Homens acreditam que eles têm maior risco do que as mulheres de ter colesterol LDL alto. 
Já as mulheres tendem a acreditar que o colesterol “ruim” alto não varia conforme o sexo. 

Q11. Você acredita que são os homens ou são as mulheres que têm mais chance de ter colesterol LDL alto [LDL = colesterol 
“ruim”]? [Resposta única] 
Resultados podem somar 99% ou 101% por efeito de arredondamento

[Base: 548 respostas] [Base: 452 respostas]

Mulheres Homens

Não sei dizer Não há diferença

Resposta
das mulheres 

Resposta
das homens

Colesterol alto não apresenta sintomas 

A população de 40 a 65 acredita que  doenças do
coração são silenciosas 

Apenas 3% dos participantes está informado de que o colesterol LDL alto 
não dá sinais de alerta. Os sintomas que eles atribuem ao LDL alto são indicação 
de seus efeitos sobre a saúde cardiovascular.

Doenças do coração apresentam sintomas mas podem de fato se desenvolver gradualmente. 
Silenciosas ou não, doenças do coração requerem cuidados preventivos de todos, independente 
da idade .

“Doenças do coração se
desenvolvem gradualmente ao 
longo de muitos anos e podem 
passar despercebidas”

70% 63%

55%

46%

35% 32%

12%

6%
9%

3%

Placas de 
gordura 
nas veias 

Fadiga/
Cansaço 

Aumento  
de peso 

Dor no  
peito

Dor de  
cabeça 

Demência Tosse Não sei  
dizer 

Colesterol 
alto não 

apresenta 
sintomas 

Dificuldade 
para

respirar 

Q16. Você acredita que as frases abaixo são verdadeiras ou são falsas? [Resposta única] 
[Base: 1.000 respostas]

Q14. Qual ou quais sinais ou sintomas abaixo indica[m] que uma pessoa tem colesterol LDL alto [LDL = colesterol “ruim”]? 
[Resposta múltipla] 
[Base:1.000 respostas]

701 respostas 548 respostas628 respostas 457 respostas 347 respostas 318  respostas 116 respostas 63 respostas 33 respostas92 respostas

1010%%
FalsoFalso

99%%
Não SabeNão Sabe

8282%%  
VerdadeiroVerdadeiro

Falso

Não sabe

Verdadeiro

Conhecimento e crenças sobre o colesterol                                                                                                       22 Conhecimento e crenças sobre o colesterol                                                                                                       23

21%
7%

49%

22%

10%

43%

37%

10%



Doenças cardiovasculares são preocupantes
Quase um terço da população não sabe que doenças cardiovasculares são a principal 
causa da morte de brasileiros adultos.

Q16. Você acredita que as frases abaixo são verdadeiras ou são falsas? [Resposta única] 
Resultados podem somar 99% ou 101% por efeito de arredondamento 

[Base: 1.000 respostas]

[Base: 1.000 respostas]

[Base: 1.000 respostas]

[Base: 1.000 respostas]

1717%%
Não sabeNão sabe

1010%%
FalsoFalso

7373%%  
VerdadeiroVerdadeiro

“Doenças do coração são a causa 
mais comum de morte de adultos 
no Brasil ”

“O colesterol LDL é o principal 
fator de risco modificável de

doenças do coração”

“Se o seu colesterol ‘bom’ [HDL]
estiver alto, você corre risco de ter 
doenças do coração”

“Se o seu colesterol ‘ruim’ [LDL] 
estiver alto, você corre risco de ter 

doenças do coração”

6464%%  
VerdadeiroVerdadeiro

77%%
Não sabeNão sabe

2929%%
FalsoFalso

7575%%  
VerdadeiroVerdadeiro

2020%%
Não sabeNão sabe

55%%
FalsoFalso

2323% % 
VerdadeiroVerdadeiro

2828%%
Não sabeNão sabe

4848%%
FalsoFalso
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Falso

Não sabe

Verdadeiro

Falso

Não sabe

Verdadeiro

Falso

Não sabe

Verdadeiro

Falso

Não sabe

Verdadeiro



As frações do colesterol – LDL e HDL – são pouco conhecidas
Os tipos de colesterol – LDL, do inglês correspondente a Lipoproteína de Baixa Densidade, e 
HDL, do inglês para Lipoproteína de Alta Densidade – ainda são desconhecidos para uma 
parcela da população entre 40 e 65 anos .

Q16. Você acredita que as frases abaixo são verdadeiras ou são falsas? [Resposta única] 
Resultados podem somar 99% ou 101% por efeito de arredondamento 

[Base: 1.000 respostas] [Base: 1.000 respostas]

[Base: 1.000 respostas]

[Base: 1.000 respostas]

2727%%
Não sabeNão sabe

  1414%%
VerdadeiroVerdadeiro

77%%
FalsoFalso

6666%%  
VerdadeiroVerdadeiro

4848%%  
FalsoFalso

3838%%  
Não sabeNão sabe

“O colesterol LDL é conhecido  
como colesterol ‘ruim’”

“É melhor ter colesterol LDL alto 
do que ter colesterol HDL alto” 

8484%%  
FalsoFalso

  1111%%  
VerdadeiroVerdadeiro

55% % 
Não SabeNão Sabe

“Se uma pessoa parar de fumar,  
vai diminuir o risco de
desenvolver doenças

do coração”

1414%%  
FalsoFalso

99%%  
Não SabeNão Sabe

  7777%%  
VerdadeiroVerdadeiro

Hábitos de risco são bem conhecidos
Os riscos do tabagismo e da alimentação não saudável são bem conhecidos. 
Uma grande parcela da população entre 40 e 65 anos de idade 
entendem seu impacto na saúde do coração.

“Comer alimentos
gordurosos não afeta
os níveis de colesterol
no sangue”

Q16. Você acredita que as frases abaixo são verdadeiras ou são falsas? [Resposta única por linha] 
Resultados somam mais de 100% porque respondentes puderam escolher mais de uma alternativa

Falso

Não sabe

Verdadeiro
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Falso

Não sabe

Verdadeiro

Falso

Não sabe

Verdadeiro
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87%

pessoas diagnosticadas com
hipercolesterolemia declaram ter 

monitorado seu colesterol há
menos de um ano

da população entre 40 e 65 anos 
sabe que atividades físicas 
contribuem para controlar 

o colesterol ruim

3em cada4



Q16. Como são medidos os níveis de colesterol [bom e ruim] de uma pessoa? [Resposta múltipla] 
[Base total: 1.000 respostas]

Obesidade e hipertensão são consideradas como principais 
fatores de risco ao coração 

É bem compreendido que a detecção de colesterol alto é feita 
por exame de sangue 

Todos os fatores abaixo afetam a saúde do coração. A população entre 40 e 65 anos de idade
classifica nos primeiros lugares a obesidade, a pressão arterial alta e o sedentarismo. Colesterol 
alto é lembrado em papel secundário. 

A população-alvo entende que o exame de sangue é necessário para medir e monitorar o
colesterol, tanto HLD quando LDL. E ainda há uma parcela de 21% que considera que a aferição
da pressão arterial também detecta o colesterol alto. 

4%
4%

6% 6%

6%

7%

7%

8% 9% 8%

8%

9% 9%

9%

9%

13%
8%

10% 9%

9% 9% 9%

9%

8%

8%

8%

5% 5%

7%

6%

6%

6%

5%

7%

7% 7%9%

9%

9% 9%

9%

8%

6%

7%

7%

11%

11% 11%
12%

12% 12%

11% 10% 14%

16%

16%

16%

12%

11% 11%

10%

10%

12%
12%

11%

13%

11%

15%

11%

12%

12%

12%

12%

11%

11% 13%

12%

14%

13%
14%

8%

11%

18%

12%

10%

10% 10%

10%

10%

10%

10%

10% 10%

10%

10%

10%

10%

13%

21%

22%

   1º           2º            3º           4º            5º           6º            7º           8º           9º          10º

Estresse

Sedentarismo

Pressão alta

Alimentação não-saudável

Herança genética

Estar acima do peso

Alto consumo de bebidas alcóolicas 
Diabetes

Colesterol alto

Fumar cigarros

Exame de sangue [923 respostas]

Medição da pressão arterial/sanguínea [209 respostas]

Verificação do peso corporal [174 respostas] 

Raio X [22 respostas]

Ressonância magnética [31 respostas] 

Não sei dizer [37 respostas]

92%

17%

2%

4%

21%

3%

das pessoas que consideram que a 
medição da pressão sanguínea pode 

também aferir o colesterol 
têm pouca familiaridade

com o exame – não fazem exames
de colesterol  há mais de 2 anos

ou nunca fizeram 

64%
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Q10. Organize em ordem de importância o[s] fator[es] na lista abaixo que mais afeta[m] a saúde do coração, 
sendo 1 o mais importante e 10 o menos importante. [Ranking] 
[Base total: 999 respostas]

Maior frequência de exames de colesterol de acordo com os 
fatores de risco  
A população entre 40 a 65 anos acredita, na sua maioria, que o exame de colesterol é anual. 
Mas a frequência varia entre exames de rotina e para acompanhar tratamentos.

Exames de sangue periódicos são a única maneira de identificar e monitorar o colesterol. 
Recomendam-se exames a cada 3 a 6 meses para quem já tem o diagnóstico 
de hipercolesterolemia e, para a população em geral entre 40 e 65, exames a cada 1 a 2 anos.

Q17. Com que frequência pessoas acima de 40 anos devem fazer exames para medir seus níveis de colesterol? [Resposta única] 
Resultados podem somar 99% ou 101% por efeito de arredondamento

Q19. Quando foi a última vez em que você mediu seus níveis de colesterol no sangue? [Resposta única] 
Resultados podem somar 99% ou 101% por efeito de arredondamento

[Base: 1.000 respostas]

[Base: 1.000 respostas]

[Base: 240 respostas] [Base: 333 respostas]

Frequência 
de exames 

de colesterol

Última vez em 
que mediu os 

níveis de
colesterol

Exames entre 
quem tem 

colesterol alto

Exames entre 
quem não tem 
comorbidades 

O exame para monitorar o colesterol varia conforme 
o risco individual. Entre adultos saudáveis, 
recomendam-se exames a cada 4 a 6 anos. 
Havendo risco ou para acompanhar tratamento, 
exames deve ser a cada 3 a 6 meses.
Os fatores de risco são diabetes, história de doença 
cardiovascular prévia ou histórico familiar de doença 
cardiovascular em homens abaixo dos 50 e mulheres
abaixo dos 60 anos de idade,tabagismo, 
hipertensão e obesidade. 

2%
3%

7%

64%

24%

Não sei dizer

Uma vez a cada 10 a 15 anos

Uma vez por ano

Uma vez por dia

Nunca

Uma vez a cada 1 a 2 meses

Uma vez a cada 2 a 5 anos

Há mais de 2 anos mas menos de 5 anos

Não sei dizer

Menos de 12 meses atrás

Há 5 anos ou mais

Há mais de um ano, mas menos de 2 anos

Nunca medi meus níveis de colesterol

4%

4%

7%

10%

21%

55%

4% 6%
10%

22% 50%

10%

3%

7%

17%

73%

Colesterol alto não apresenta sintomas



22%
dos entrevistados tem algum

conhecimento sobre a existência do 
colesterol LDL alto congênito

Efeitos da idade sobre o colesterol  
A informação é bem difundida de que o colesterol LDL alto não é relacionado à idade e que 
o cuidado deve ser em todas as faixas etárias.

Q16. Você acredita que as frases abaixo são verdadeiras ou são falsas? [Resposta única] 
Resultados podem somar 99% ou 101% por efeito de arredondamento

“Adultos com menos de
40 anos não precisam se

preocupar  com colesterol alto” 

 7 7%%
VerdadeiroVerdadeiro

8989%%  
FalsoFalso

33%%
Não sabeNão sabe

2121%%
VerdadeiroVerdadeiro

4848%%  
FalsoFalso

“Ter colesterol LDL alto é inevitável 
com o envelhecimento ”

3131%%
Não sabeNão sabe
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Falso

Falso

Não sabe

Não sabe

Verdadeiro

Verdadeiro
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[Base: 1.000 respostas]

[Base: 1.000 respostas]



Colesterol LDL alto pode ser causa genética   

Colesterol genético é desconhecido 

A hipercolesterolemia familiar não é conhecida. Metade dos participantes entre 40 e 65 anos nem 
mesmo ouviu falar. E o conhecimento é superficial, com poucas exceções. 

Cerca de metade da população entre 40 e 65 tem conhecimento de que colesterol alto pode 
ser hereditário e metade desconhece a doença .

A hipercolesterolemia, ou colesterol LDL alto, é uma
condição bastante comum e, em geral, resultado de
hábitos de vida prejudiciais à saúde.
A hipercolesterolemia pode então ser prevenida e
tratada. Mas a hipercolesterolemia familiar é diferente.  

A hipercolesterolemia familiar – ou colesterol genético – é hereditária. A doença passa dos pais aos 
filhos, se apresenta desde o nascimento e é resultado da mutação de um gene que muda a forma como 
o organismo processa o colesterol. Esta mutação genética impede o corpo de remover o colesterol ruim 
[LDL] do sangue. Assim, placas de gordura podem estreitar e endurecer as artérias. Pessoas com
hipercolesterolemia familiar têm maior risco de doenças do coração e de infarto precoce. Para reduzir o 
risco de complicações, recomendam-se medicações e hábitos de vida saudáveis.  

52%16%

5%

10%

17%

Conhece o
colesterol
genético

Conheço pouco

Nunca ouvi falar

Conheço razoavelmente bem

Já ouvi falar

Conheço muito bem

5454%%
VerdadeiroVerdadeiro

2727%%  
FalsoFalso

“Colesterol LDL [‘ruim’] alto
pode ser hereditário”

Falso
Não sabe

Verdadeiro1919%%
Não sabeNão sabe

Q20. Você conhece a hipercolesterolemia familiar [doença genética caracterizada por níveis muito altos do colesterol LDL – 
colesterol “ruim”]? [Resposta única]

Q16. Você acredita que as frases abaixo são verdadeiras ou são falsas? [Resposta única por frase] 
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[Base: 1.000 respostas]




