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O QUE SÃO DOENÇAS CARDIOVASCULARES?

 Cárdio = coração 

 Vascular = vasos sanguíneos 

 Ou seja, afetam o sistema circulatório todo, coração e vasos sanguíneos 

 Artérias, veias, e capilares 



EXEMPLOS DE DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES 
 Doença coronariana 

 doença dos vasos sanguíneos que irrigam o músculo cardíaco;

 Doença cerebrovascular 

 doença dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro;

 Doença arterial periférica 

 doença dos vasos sanguíneos que irrigam os membros superiores e inferiores;

 Doença cardíaca reumática 

 danos no músculo do coração e válvulas cardíacas devido à febre reumática, causada por 
bactérias estreptocócicas;

 Cardiopatia congênita 

 malformações na estrutura do coração existentes desde o momento do nascimento;

 Trombose venosa profunda e embolia pulmonar 

 coágulos sanguíneos nas veias das pernas, que podem se desalojar e se mover para o 
coração e pulmões.



QUAL A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo: mais 

pessoas morrem anualmente por essas enfermidades do que por qualquer 

outra causa.

 Estima-se que 17,7 milhões de pessoas morreram por doenças 

cardiovasculares em 2015, representando 31% de todas as mortes em nível 

global. Desses óbitos, estima-se que 7,4 milhões ocorrem devido às doenças 

cardiovasculares e 6,7 milhões devido a acidentes vasculares cerebrais 

(AVCs).

 Mais de três quartos das mortes por doenças cardiovasculares ocorrem em 

países de baixa e média renda.



 Das 17 milhões de mortes prematuras (pessoas com menos de 
70 anos) por doenças crônicas não transmissíveis, 82% 
acontecem em países de baixa e média renda e 37% são 
causadas por doenças cardiovasculares.

 A maioria das doenças cardiovasculares pode ser prevenida por 
meio da abordagem de fatores comportamentais de risco –
como o uso de tabaco, dietas não saudáveis e obesidade, falta 
de atividade física e uso nocivo do álcool –, utilizando 
estratégias para a população em geral.

 Para as pessoas com doenças cardiovasculares ou com alto risco 
cardiovascular (devido à presença de um ou mais fatores de 
risco como hipertensão, diabetes, hiperlipidêmias ou doença já 
estabelecida) é fundamental o diagnóstico e tratamento 
precoce, por meio de serviços de aconselhamento ou manejo 
adequado de medicamentos.



COMO AS DOENÇAS CARDIOVASCULARES SE 

DESENCADEIAM? 

 Níveis sérios de colesterol 

 Hábitos não saudáveis       

 fumar      

 inatividade física       

 alimentação inadequada

 Obesidade

 Características hereditárias      

 importância do histórico familiar



RISCOS

 Acidentes das artérias coronarianas

 Acidentes vasculares       

 cerebral (AVC)

 Ataque cardíaco

 Hipertensão



DOENÇAS CORONARIANAS E CEREBROVASCULARES 

 Doença dos vasos sanguíneos que irrigam o músculo 
cardíaco

 Doença dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro

 Bloqueio do sangue       

 bloqueio do fluxo coração          cérebro       

 acúmulo de gorduras nas paredes internas dos vasos sanguíneos 

 Hemorragia em vasos sanguíneos       

 hipertensão

 Coágulos de sangue 



MÉTODOS PREVENTIVOS

 Ser ativo

 Comer de maneira saudável  

 Perder peso

 Controlar a pressão arterial 

 Controlar o nível de colesterol 

 Reduzir açúcar no sangue 

 Parar de fumar 

 Diminuir o estresse 



ATIVIDADE FÍSICA E SEUS BENEFÍCIOS 

 Liberação de hormônios 

 Amplia capacidade de concentração 

 Produção menor de insulina 

 Reduz pressão arterial 

 Produção de enzimas 

 lípase 

 Atinge e/ou mantém peso saudável 

 Melhor capacidade de absorção e utilização de oxigênio



ATIVIDADE FÍSICA: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE 

HIPERTENSÃO

 O quanto a prática regular diminui a porcentagem de risco de 

desenvolver hipertensão?



 A prática regular de exercícios diminui em 30% o risco de desenvolver 

hipertensão 

 Exercícios aeróbicos

 Treino resistido 

 Recomendações







 Publicado na Revista de Nutrição de Campinas em 2009; 

 Baseado em consensos- Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

Hipertensão e Diabetes, United States Department of Health and 

Human Services, o American College of Sports Medicine, a American 

Heart Association e a Organização Mundial da Saúde; 

 O Ministério da Saúde foi utilizado como fonte de dados 

epidemiológicos; 

 Recomendação apoiada pela OMS: “Foi estabelecida a frequência 

mínima de 5 vezes por semana e 30 minutos de duração para 

intensidades moderadas, 3 vezes por semana e 20 minutos para as 

vigorosas, podendo estas serem complementares. O programa 

moderado pode ser acumulado em sessões de 10 minutos, no mínimo. 

Foram incorporados os exercícios de força muscular por, pelo menos, 

duas vezes por semana.”

 Atividades física para prevenção de doenças crônicas e 

condicionamento físico são diferentes; 

 Tratamento não medicamentoso dessas doenças requer uma prática 

mais sistemática de atividades físicas;







 Mediante esses estudos, pressupõe-se que o baixo gasto energético e o 

baixo condicionamento cardiorrespiratório (VO2ma ́ximo) podem ser 

considerados fatores de risco isolados no desenvolvimento das 

doenças cardiovasculares.
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