doenças

cardiovasculares

Doenças cardiovasculares
atualmente, as doenças
cardiovasculares
são a causa nº 1
de mortes no mundo
e matam cerca de
300 mil pessoas
todos os anos.
Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS)

3 doenças do coração que
mais matam no Brasil
1 Infarto agudo do
miocárdio
Ocorre quando não há
sangue e oxigênio no
músculo cardíaco devido
à obstrução da artéria
coronária, levando ao
quadro de dor no peito,
sudorese, falta de ar e mal
estar. É importante buscar
a juda assim que perceber
os primeiros sinais.
2 Doença vascular
periférica
É resultado do acúmulo de
gordura com obstrução
das artérias periféricas do
corpo.
3 Acidente vascular
cerebral
Ocorre quando placas
de gordura se depositam
nos vasos sanguíneos
cerebrais, obstruindo um
vaso cerebral intracraniano.
O socorro imediato pode
diminuir as sequelas e o
risco de morte.

fique atento!

Fatores de risco
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisposição genética
Tabagismo
Sedentarismo
Consumo excessivo de sal e sódio
Abuso de bebidas alcoólicas
Diabetes
Obesidade
Colesterol alto

Previna-se!
Mexa-se: vale qualquer atividade
em que ha ja movimento, como
corrida, caminhada, dança ou
subir mais escadas, por exemplo.
Cerca de 30 minutos por dia são
suficientes.
Escolha alimentos mais saudáveis:
prefira um prato colorido, com
verduras, legumes e hortaliças.
Reduza o sal, o açúcar e as
gorduras saturadas e trans.
De olho na balança: mantenha
sempre o seu peso ideial e
fique atento às medidas da
circunferência abdominal. O
tamanho ideal é até 102 cm para
homens e 88 cm para mulheres.
Pressão arterial: sempre que
possível realize testes de pressão,
pois o normal é que ela esteja por
volta de 12 por 8.
Dê um fim ao cigarro: esse vício
é um dos principais inimigos do
coração. Se for preciso, existem
grupos de apoio e tratamentos
que podem a judar.
Adeus, estresse: invista no seu
lazer e procure atividades que
tragam prazer.

proteja seu coração
Embora existam
fatores de risco
não modificáveis,
como
predisposição
genética, outros
fatores como
colesterol
alto, diabetes,
tabagismo,
sedentarismo e
má alimentação
podem ser
modificados.
Por que não começar
a mudar seu estilo de
vida hoje mesmo?

A Golden Cross disponibiliza em seus canais online diversos
materiais sobre gestão de doenças crônicas, além de dicas de
saúde e qualidade de vida para você se manter sempre informado.
Nossos conteúdos são produzidos por uma equipe altamente
qualificada e abordam temas atuais e relevantes, pensando
sempre nas necessidades de sua empresa. Confira:
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Golden Cross
Clientes

Baixe já no
seu smartphone!
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