Doenças Cardiovasculares (DCV)
O que são as Doenças Cardiovasculares?
De um modo geral, são o conjunto de doenças
que afetam o aparelho cardiovascular,
designadamente o coração e os vasos
sanguíneos.
Quais são os fatores de risco?
A idade e o histórico familiar encontram-se
entre as condições que aumentam o risco de
uma pessoa vir a desenvolver doenças no
aparelho cardiovascular.
Prevenção
É possível reduzir o risco de doenças
cardiovasculares através da adoção de um
estilo de vida mais saudável:
Faça atividade física regularmente;
Siga uma alimentação saudável;
Controle o seu peso;
Vá ao médico regularmente.

A cada três mortes
de pessoas adultas no Brasil,
duas são de homens.
O câncer de próstata,
as doenças cardiovasculares e
o AVC estão entre as principais
causas de mortes dentre os
membros do sexo masculino.
A prevenção precoce é, ainda,
o caminho mais indicado.

No Brasil, as doenças cardiovasculares
afetam anualmente cerca de
17,1 milhões de vidas. Registramos no
país mais de 300 mil mortes por ano
decorrentes dessas doenças, que
podem se manifestar principalmente
como infartos, derrames e mortes
súbitas.
Fontes: INCA, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Cardiologia.
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Agora chegou
a vez dos homens.

O mês de novembro é
internacionalmente dedicado
às ações relacionadas à saúde
masculina.

SAÚDE É COISA SÉRIA.
VAMOS FALAR SOBRE ISSO?

Prevenção
A idade é um fator de risco importante para
o câncer de próstata, uma vez que tanto a
incidência como a mortalidade aumentam
signiﬁcativamente após os 50 anos.
Mesmo na ausência de sintomas, homens
a partir dos 50 anos ou, se houver histórico
familiar, a partir dos 45 anos, devem ir ao
urologista uma vez por ano para realizar o toque
retal e fazer o exame de PSA no sangue.
Por ano, são diagnosticado 69 mil
novos casos de câncer de próstata.
Se descoberta precocemente, a
doença tem chance de cura.

Câncer de Próstata
O que é próstata?
É uma glândula que só o homem possui e que
se localiza na parte baixa do abdômen.
A próstata produz parte do sêmen, líquido
espesso que contém os espermatozóides.

Atenção: A informação existente nesta
cartilha pretende apoiar e não substituir a
consulta médica.

O que é câncer de próstata?
No Brasil, o câncer de próstata é o segundo
mais comum entre os homens. Este tipo de
câncer acontece quando as células deste órgão
começam a se multiplar de forma desordenada.

Acidente Vascular Cerebral (AVC)
ou Derrame

Quais os sintomas do câncer de próstata?
Em sua fase inicial, o câncer da próstata tem
evolução silenciosa. Na fase avançada, pode
provocar dor óssea, sintomas urinários ou,
quando mais grave, infecção generalizada ou
insuﬁciência renal.

O que é AVC?
O Acidente Vascular Cerebral (AVC), ou derrame
cerebral, ocorre quando há um entupimento ou
o rompimento dos vasos que levam sangue ao
cérebro provocando a paralisia da área cerebral
que ﬁcou sem circulação sanguínea adequada.
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Quais os sintomas de AVC?
Diminuição ou perda súbita da força na face,
braço ou perna de um lado do corpo;

•

súbita da sensibilidade com
• Alteração
sensação de formigamento na face,

•
•
•
•

braço ou perna de um lado do corpo;
Perda súbita de visão num olho ou
nos dois olhos;
Alteração aguda da fala;
Dor de cabeça súbita e intensa
sem causa aparente;
Instabilidade, vertigem súbita intensa e
desequilíbrio associado a náuseas ou vômitos.

Fatores de risco
Hipertensão arterial; Colesterol
elevado; Fumo; Diabetes; Histórico
familiar; Ingestão de álcool; Vida
sedentária; Excesso de peso.
Prevenção
Controle a pressão arterial e
o nível de açúcar no sangue;
Procure manter abaixo de 200
o índice do colesterol total;
Adote uma dieta equilibrada, reduzindo
a quantidade de açúcar, gordura,
sal e bebidas alcoólicas;
Não fume. Está provado que o cigarro
é um fator de alto risco para
acidentes vasculares;
Estabeleça um programa regular
de exercícios físicos;
Informe seu médico se em sua família
houver casos doenças cardíacas e
neurológicas como o AVC.
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