
O que é um ataque cardíaco?
Ataque cardíaco (também chamado enfarte do miocárdio) é o nome que
utilizamos quando parte do músculo do coração é lesado ou morre por
não estar a receber quantidade suficiente de oxigénio. O oxigénio é leva-
do ao coração pelas artérias e a maioria dos ataques cardíacos são causa-
das pelo bloqueio dessas artérias. Geralmente o bloqueio é causado por
arteriosclerose, que é a acumulação de depósitos gordos, chamados placas,
no interior das artérias. Esta acumulação é como um cano entupido que
diminui a circulação da água.

Os ataques cardíacos podem ser também causados por coágulos de san-
gue que ficam presos numa parte estreita de uma artéria do coração. Os
coágulos formam-se com maior facilidade quando a arteriosclerose torna
a artéria mais estreita.

Como é que sei se estou a ter um ataque cardíaco?
A dor do ataque cardíaco pode ser sentida de forma semelhante a uma
forte dor no peito. Pode também estar a ter um ataque cardíaco se tiver os
seguintes sintomas:
• Sensação de pressão ou desconforto, algumas vezes com suor, naúseas e

vómitos
• Dor que se estende do peito até à mandíbula, braço esquerdo ou ombro

esquerdo
• Aperto no peito
• Falta de ar por mais do que alguns segundos

Não ignore esta dor ou desconforto. Se pensa que pode estar a ter pro-
blemas no coração ou um ataque cardíaco procure ajuda de imediato.
Quanto mais cedo for tratado, maior é a possibilidade de conseguir sobre-
viver ou de evitar lesões muito graves para o seu coração.

O que é que devo fazer se penso que estou a ter um ataque 
cardíaco?
Ligue de imediato o 112. Enquanto espera pelo socorro, tente obter um
comprimido de ácido acetilsalicílico (vulgarmente designado como aspiri-
na) e mastigue-o. Contudo, não o tome se tiver alergia a este medicamento.

A viatura de emergência (INEM) providenciará o seu transporte para
um hospital com instalações específicas para receber doentes que sofrem
ataques cardíacos. Nestes centros médicos habitualmente está disponível
durante 24 horas a tecnologia mais avançada para ataques cardíacos. Esta
tecnologia inclui a trombólise rápida (utilização de medicamentos que
desfazem coágulos), cateterização cardíaca e angioplastia. Se tiver algum
dos fatores de risco enumerados no quadro azul que está no fundo da 

Ataque cardíaco: sinais de
aviso, prevenção e 
tratamento

Conselhos aos
Doentes:

63POSTGRADUATE MEDICINE Maio 2015

Ataque cardíaco

O bloqueio é causado por arteriosclerose,
que é a acumulação de depósitos gordos,
chamados placas, no interior das artérias.

A dor do ataque cardíaco pode ser sentida
de forma igual a uma forte dor no peito.

Enquanto espera pelo socorro, tente obter
um comprimido de aspirina

Ligue de imediato para o 112.



página, a situação poderá ser mais complicada e necessitar de cuidados
mais especializados.

No hospital, certamente vão dar-lhe medicamentos que desfazem os
coágulos e reabrem as artérias do coração muito rapidamente. As enfer-
meiras e os técnicos vão colocar-lhe um catéter endovenoso no seu braço
para lhe administrar os medicamentos. Também farão um eletrocardio-
grama (ECG), dar-lhe-ão oxigénio e vão observar o ritmo e frequência do
coração num monitor.

Como é que posso evitar ter um ataque cardíaco?
Fale com o seu médico de família acerca dos fatores de risco relacionados
com os ataques cardíacos (mencionados no quadro abaixo) e como redu-
zir o seu risco. Ele certamente vai dizer-lhe para fazer o seguinte:
• Deixar de fumar. O seu médico poderá ajudá-lo. (Se não fuma, não co-

mece!)
• Fazer uma dieta saudável. Corte na comida com muita gordura satura-

da e sal, para diminuir o colesterol e a tensão arterial. Pergunte ao seu
médico como estabelecer uma dieta saudável.

• Se tem diabetes deve controlar o nível de açúcar no sangue.
• Fazer exercício. Pode ser difícil se não faz exercício há muito tempo,

mas tente fazer, pelo menos, 30 minutos de exercício aeróbico (que au-
menta a frequência do coração) pelo menos cinco vezes por semana.

• Se tem excesso de peso, faça todos os possíveis para o diminuir. O seu
médico pode aconselhá-lo acerca da melhor maneira de o conseguir.

• Se tem hipertensão faça o seu controlo regularmente. A normalização
dos seus níveis é crucial para que possa evitar um novo ataque.
Para além de tudo isto, o seu médico poderá indicar-lhe que vai ter de

tomar a aspirina de forma permanente pois ela é imprescindível para im-
pedir que se formem coágulos no sangue que podem eventualmente entu-
pir as artérias.
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Esta informação não substitui a consulta do seu médico

Ataque cardíaco

No hospital, vão dar-lhe medicamentos
que desfazem os coágulos e reabrem as
artérias do coração muito rapidamente.

Fazer uma dieta saudável

Fatores de risco para o ataque cardíaco

• Fumar • Pessoas na família que tiveram
• Diabetes ataque cardíaco antes dos 60 anos
• Colesterol total elevado • Arteriosclerose (endurecimento das 
• Baixo colesterol HDL artérias)
• Pressão arterial alta • Falta de exercício físico

• Excesso de peso

Tente fazer, pelo menos, 30 minutos de
exercício aeróbico.


