
Conheço os factores de risco
cardiovasculares?

Algumas doenças e hábitos podem aumentar significativamente o risco de doença cardiovascular.

O que é um factor de risco cardiovascular?

Certas doenças e hábitos podem aumentar significativamente o risco de doença cardiovascular.

Essas doenças e hábitos são denominados "factores de risco cardiovascular".

Hipertensão, diabetes e colesterol alto são factores de risco?

Sim. Essas três condições têm efeitos negativos no coração e nas artérias.

Qualquer condição que afecte as artérias pode ter consequências para os órgãos que elas alimentam, como os rins, os olhos, o

cérebro e, naturalmente, o coração. .

Quais são meus factores de risco?

Tabaco:

* Fumar aumenta significativamente o risco de desenvolvimento de uma doença cardiovascular. Esse risco pode ser

reduzido a níveis normais em três anos, se você parar.

Dieta:

* O consumo excessivo de gorduras animais aumenta o mau colesterol (LDL) no sangue. LDLs podem criar depósitos de

gordura nas paredes das artérias e entupi-las.

* O consumo excessivo de sal contribui para a hipertensão.

O consumo excessivo de alimentos doces pode causar diabetes.

Idade, sexo e histórico familiar:

* Homens e mulheres não são iguais, quando se trata de risco cardiovascular. Os riscos começam em torno dos 50 anos

para as mulheres e 60 para os homens.

* Pessoas com um parente próximo (pai/mãe, irmão/irmã, filho/filha) que tenha sofrido um ataque cardíaco ou morrido

subitamente de um problema cardíaco apresentam um risco maior de desenvolver uma doença cardiovascular.

Estilo de vida:

* O consumo excessivo de álcool afecta a circulação.

* Ter peso a mais contribui para o desenvolvimento da hipertensão.

* A falta de actividade física é um factor de risco significativo para doença cardiovascular.

A idade, o fumo, o álcool, a diabetes, a hipertensão, o excesso de colesterol e a hereditariedade aumentam o risco de se

desenvolver uma doença cardiovascular. Quanto mais factores você tiver, maior é o seu risco. Verificar regularmente sua saúde e
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adoptar um estilo de vida saudável contribui para reduzir os riscos de você desenvolver uma doença cardiovascular.
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