
Porventura o seu médico ter-lhe-á dito alguma vez que possui um risco cardiovas-
cular elevado. Embora este tipo de avaliação tenha mais inte resse para o médico
no sentido de o ajudar a tomar uma decisão sobre a terapêutica adequada com
base em directrizes internacionais, o conhecimento pelo próprio doente da forma
como é calculado este risco e as implicações que tem na sua saúde,  pode aumen-
tar a adesão às medidas terapêuticas recomendadas pelo seu Médico de Família.

Quais são os princípios que fundamentam a prevenção das doenças 
cardiovasculares?
1. As doenças cardiovasculares (como, por exemplo, o enfarte do miocárdio, a
trom bose cerebral ou a isquémia dos membros inferiores) são a principal causa de
morte e incapacidade prematura na maioria da população europeia e contribuem
de forma significativa para o aumento dos custos de saúde.
2. A doença subjacente é a aterosclerose que evolui silenciosamente ao longo de
anos, e quando dá os primeiros sinais (através, por exemplo, da angina de peito,
acidente isquémico cerebral transitório ou dor nos membros inferiores durante a
marcha) já está num estado avançado.
3. O primeiro sinal pode ser o enfarte do miocárdio, a trombose ou hemorragia
cerebral ou ainda a morte súbita onde as medidas terapêuticas já não são aplicá-
veis ou são somente paliativas.
4. O desenvolvimento das doenças cardiovasculares em grande escala, está
estrei tamente relacionado com hábitos de vida e factores de risco modificáveis.
5. A alteração desses factores de risco demonstrou de forma inequívoca que reduz
a mortalidade e a incapacidade prematuras.

O que é o risco cardiovascular?
O risco cardiovascular é a probabilidade de qualquer indivíduo desenvolver uma
doença cardiovascular nos dez anos seguintes, pela exposição a certos factores.
Os factores de risco cardiovascular podem ser:

• Não modificáveis como o sexo, a idade e a história familiar de doença cardio-
vascular prematura
• Modificáveis como o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, a hipertensão
arterial, a diabetes mellitus e a hipercolesterolémia.
Para avaliar o risco cardiovascular foram desenvolvidos diversos modelos que

utilizam várias combinações de factores de risco, o mais conhecido dos quais ba-
seado no estudo de Framingham; na Europa, diversas Sociedades Cientifícas
(desde a Sociedade Europeia de Arteriosclerose à Sociedade Europeia de Medi -
cina Geral e Familiar) desenvolveram o modelo SCORE (Syste matic Coronary
Risk Evaluation) o qual permite calcular a probabilidade de desenvolver um epi-
sódio cardiovascular mortal ao longo de dez anos em duas regiões da Europa –
de alto risco e de baixo risco (Portugal é considerado como pertencendo a uma
região de baixo risco). Os factores de risco que entram em combinação para o
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cálculo do risco cardiovascular são: o sexo, a idade, os hábitos tabágicos, a pres-
são arterial sistólica e o colesterol total.

Quem são os indivíduos de alto risco segundo o modelo SCORE?
Os indivíduos que apresentam alto risco de desenvolver um episódio cardiovas-
cular mortal nos dez anos seguintes são:
• Doentes com doença arterial coronária («angina de peito»), doença arterial
periférica ou doença vascular cerebral conhecidas.
• Pessoas assintomáticas que apresentam, segundo o modelo SCORE, um risco
de desenvolver um episódio cardiovascular mortal, ao longo de 10 anos, maior
ou igual a 5%.
• Pessoas assintomáticas com valores muito elevados de um só factor de risco:
colesterol total >319 mg/dl, colesterol LDL  >239 mg/dl, pressão arterial 
>175/105 mmHg.
• Diabéticos tipo 1 com microalbuminúria ou diabéticos tipo 2.
No cálculo do risco cardiovascular é importante salientar que esse risco pode

ser maior do que o indicado na tabela, particularmente em pessoas obesas e se-
dentárias, com colesterol HDL baixo, com triglicéridos elevados ou com baixa
tolerância à glicose. 

Existe alguma coisa que possa fazer para melhorar o meu risco 
cardiovascular?
Qualquer que seja o seu risco cardiovascular (baixo, médio, elevado ou muito
elevado) muito do que pode ser feito para manter (no caso de ser de baixo risco)
ou baixar esse risco depende de si. Poderá ter que pedir ajuda profissional ao seu
Médico de Família para mudar alguns factores de risco comportamentais enraiza-
dos durante muitos anos:
• Se é fumador deve encontrar rápidamente uma estratégia para deixar de fu-
mar.
• Escolher uma alimentação saudável, através da qual pode ainda reduzir outros
factores de risco, como o excesso de peso, a pressão arterial elevada, a dislipidé-
mia e a glicémia elevada.
• Aumentar a actividade física de modo seguro, até alcançar níveis compatíveis
com o menor risco cardiovascular possível (de preferência 30 a 45 min/dia 4 ou 5
vezes por semana até 75% da frequência cardíaca máxima).
• Aliviar o stress e controlar as emoções negativas. 
O seu médico de família poderá ainda indicar-lhe alguns fármacos cuja efectivi-

dade está devidamente comprovada na redução do risco cardiovascular; no entan-
to, é bom salientar que muita da efectividade desses fármacos depende do seu cum-
primento com a alteração dos factores de risco comportamentais acima referidos.
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Esta informação não substitui a consulta do seu médico
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