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Mudança hábito reduz doença do coração 

Em tempos «acelerados», de estresse e exigências 

pessoais e profissionais cada vez mais altas, o cuidado 

com o coração é fundamental para manter a vida e a 

qualidade desta.  

Dados do Ministério da Saúde (MS) apontam que mais de 

300 mil brasileiros morrem, por ano, vítimas de ataque 

cardíaco ou infarto agudo do miocárdio. Porém, mudanças 

de comportamentos e hábitos alimentares vêm 

diminuindo as mortes por doenças cardiovasculares.  

O estudo, que resultou em livro (Trabalho e Corações 

Saudáveis) do cardiologista, mestre em saúde pública, 

Julizar Dantas, aponta que no Brasil, entre 1993 e 2003, a 

taxa de mortalidade cardiovascular apresentou declínio. 

«A principal explicação desta queda na estatística é a 

conscientização da população para o controle dos fatores 

de risco e a melhoria na qualidade de vida», destaca 

Dantas. Um bom exemplo, como comenta o médico, é a 

redução da ingestão de gorduras saturadas como óleo e 

azeites na alimentação, o interesse pela importância do 

controle dos níveis sangüíneos de colesterol, do diabetes 

e da obesidade e da prática regular de exercícios físicos. 

Foi justamente o que fez o técnico em operação da 

Petrobras, Rodrigo de Almeida Cruz, 44 anos. Pesando 94 

quilos, com taxas de triglicérides e colesterol bastante 

elevadas, sentido fortes dores na coluna e mal estar, ele 

resolveu mudar de vida. Perdeu 16 quilos, trocou a 

alimentação e começou a fazer atividades físicas na 
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academia. «O médico alertou que poderia ter um infarto 

se continuasse daquele jeito. Hoje, me sinto muito mais 

bem disposto e rejuvenescido», comenta Cruz. Ele 

ressalta que tudo foi monitorado pelo médico. «Não 

poderia virar atleta de final de semana», disse o técnico. 

Segundo Julizar Dantas, os modernos métodos 

diagnósticos terapêuticos, clínicos e cirúrgicos também 

estão contribuindo para a diminuição de mortes por 

doenças cardiovasculares. O especialista destaca ainda as 

técnicas de revascularização miocárdica como cirurgia, 

angioplastia, implantes de stent e também tratamento 

farmacológico com agentes antitrombóticos (ácido acetil 

salicílico) e trombolíticos.  

Segundo o cardiologista Otávio Gebara, diretor do 

Hospital Santa Paula, em São Paulo, os homens têm duas 

vezes mais chances de sofrer um infarto do que as 

mulheres. Mas, depois do período da menopausa, as 

chances se igualam. «A fase mais crítica para os homens 

tem início após os 35 anos. As mulheres têm dez anos de 

vantagem, entram na fase crítica depois dos 45 anos. 

«Hereditariedade, obesidade, sedentarismo, hipertensão, 

diabetes, altos níveis de colesterol e triglicérides e o 

tabagismo também são fatores que predispõem o 

indivíduo a sofrer um infarto», comenta o especialista.  

Ele ressalta também que as pessoas devem ficar atentas 

aos sinais que podem indicar risco iminente para doenças 

do coração. Exercícios físicos que só trazem benefícios. 

Além do resultado estético, as atividades físicas são 

fundamentais para manter uma boa saúde.  

De acordo com o especialista, elas ajudam o coração e os 

pulmões a funcionarem de forma eficiente. A prática de 

exercícios, de acordo ainda com os especialistas, auxilia a 



manter um bom peso, ossos fortes e músculos em forma. 

O alerta dos cardiologistas é para que estes sejam feitos 

com frequência e acompanhamento médico. «Além de 

acabar com o sedentarismo, nossa luta é ainda no combate 

ao tabagismo, obesidade, estresse e colesterol, todos 

grandes inimigos do coração», disse a presidente da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia, secção Minas 

Gerais, Andréia Assis Loures-Vale. A médica enfatiza 

que o paciente deve ser examinado como único, pois seu 

histórico de vida, assim como de sua família, por 

exemplo, influenciam na propensão ou não de vir a 

adquirir uma doença coronária. «Muitos podem ter o 

colesterol alto e não vir a desenvolver doenças, como o 

contrário», disse a especialista.  
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