
Como proteger o seu coração - 

os homens e as mulheres são 

diferentes? 

 

GenCAD 



 Idade: Os homens desenvolvem doenças coronárias               
precocemente, principalmente por volta dos 60 anos e as mulheres 
por volta dos 70, mas ao longo de toda a vida ambos têm o mesmo 
risco de vir a ter esse problema. 
A Hipertensão arterial é mais comum em homens jovens e mulheres 
mais velhas. A hipertensão arterial provoca mais acidentes           
vasculares cerebrais e insuficiência cardíaca nas mulheres do que 
nos homens.  
A diabetes aumenta mais o risco de doença cardiovascular nas    
mulheres do que nos homens. Isto faz das mulheres com diabetes 
pacientes de alto risco que necessitam de tratamento intensivo. 
Níveis elevados de colesterol são igualmente perigosos e devem 
ser tratados em mulheres e homens.  
As mulheres jovens que fumam têm maior risco de desenvolverem 
uma doença cardíaca do que os homens. Tabagismo, excesso de 
peso e terapias hormonais são uma combinação muito perigosa. 
A depressão e o stress são grandes fatores de risco para as 
mulheres. Estes são muitas vezes negligenciados nos homens. 
Devem ser tratados por médicos. 
Doenças reumáticas, como a artrite, e outras doenças do sistema 
imunitário causam doenças cardíacas mais frequentemente nas 
mulheres do que nos homens. 
Gravidez: As mulheres que têm hipertensão arterial elevada   
durante a gravidez - ou pré-eclâmpsia - são mais propensas a   
desenvolver doenças cardíacas e hipertensão numa fase mais tardia 
da vida e devem controlar a sua pressão arterial após a gravidez. 
A disfunção erétil pode ser um sinal precoce de doença coronária 
nos homens. 

 Alguns fatores de risco relativamente a doenças cardíacas diferem nas mulheres e nos 

homens  

 

Existe alguma diferença entre ser mulher ou homem quando 
se trata de doenças coronárias e ataques cardíacos? 
Os médicos dizem que sim e é importante compreender    
como aparecem nos homens e nas mulheres para que saiba 
ao que deve estar atento(a) e qual a melhor forma de lidar 
com estes problemas, se surgirem.  

Os homens e as mulheres são diferentes?  
As mulheres e os homens têm formas 
diferentes de doenças cardíacas em 
diferentes idades, com diferentes sintomas 
e podem precisar de diferentes tipos de 
prevenção e terapia.  

  Ser mulher ou homem e ter uma doença cardíaca 

Diferenças nos fatores de risco 
entre mulheres e homens: 

 Idade 

 Pressão arterial elevada  

 Diabetes 

 Tabagismo 

 Depressão e stress 

 Doenças reumáticas 

 Complicações na gravidez 

 Hormonas sexuais 

 Grandes e pequenas artérias coronárias: Os homens e as 
mulheres mais velhas costumam ter aterosclerose (depósitos 
lipídicos) nas grandes artérias coronárias. As mulheres com 
menos de 65 anos têm mais frequentemente espasmos das suas 
artérias coronárias ou uma doença dos pequenos vasos. Isso 
pode causar diferentes sintomas. 
Doença cardíaca induzida pelo stress: As mulheres podem 
desenvolver doença cardíaca aguda induzida pelo stress após a 
menopausa - dores fortes no peito que podem parecer um      
enfarte do miocárdio. Esta condição é denominada síndrome do 
coração partido e é muito rara nos homens. É geralmente curada 
com tratamento médico. 
Durante e pouco depois da gravidez podem surgir formas agudas 
muito específicas de doença cardíaca com dor aguda no peito, 
as quais requerem atenção médica imediata.  

  As doenças cardíacas podem ser diferentes nas mulheres e nos homens  

 As mulheres e os homens podem 
ter tipos diferentes de doença 
cardíaca. 

 A doença cardíaca induzida por 
stress é mais comum nas mul-
heres. 

 A gravidez pode levar a formas 
específicas de doencas cardiacas. 



 O que é que as mulheres e os homens podem fazer para reduzir o 
risco de desenvolverem doenças cardiovasculares? 
Esteja atento(a) - não subestime o seu risco! As mulheres fazem-no 
muitas vezes. 
Conheça os seus valores normais e tome medidas se os seus 
valores forem demasiado elevados! 
Pressão arterial: ótima <120/80 mmHg, a farmacoterapia é indicada 
quando ≥140/90 mmHg 
Nível de açúcar no sangue: ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l) 
Níveis de lípidos no sangue: LDL-colesterol ≤115 mg/dl,  
Perímetro abdominal: mulheres ≤80 cm, homens ≤94 cm 
 

 Mantenha-se saudável! - Adote um estilo de vida saudável para 
reduzir o risco de desenvolver doenças cardiovasculares! 

 Deixe de fumar ou não comece a fumar: É mais difícil as       
mulheres pararem de fumar. Tente deixar e procure ajuda, se 
necessário. 

 Pratique exercício físico regularmente: As mulheres e os 
homens podem melhorar significativamente a saúde do seu coração 
através do exercício físico regular. Faça caminhadas de, por        
exemplo, 30 minutos diários (5 dias por semana). 

 Faça uma dieta equilibrada: Coma cereais integrais em 
abundância, uma grande variedade de frutas e legumes frescos, 
produtos lácteos com baixo teor de gordura ou sem gordura e 
carnes magras. Evite gorduras saturadas ou trans, açúcares        
adicionados, e especialmente o sal. Mantenha um peso normal para 
ter uma saúde e uma longevidade ideais. 

 Álcool: limite o seu consumo de álcool.  

 As mulheres e os homens 
devem estar cientes do seu 
risco de desenvolver uma 
doença coronária 

 As mulheres e os homens   
podem prevenir doenças     
cardiovasculares mantendo um 
estilo de vida saudável. 

 Em alguns casos é necessário 
recorrer a medicação. 

Prevenção nas mulheres e nos homens 

 

Sintomas: 
O sintoma de ataque cardíaco mais comum nos homens e nas      
mulheres é dor, pressão ou desconforto no peito. Pode nem sempre 
ser o sintoma mais proeminente. 
As mulheres que têm ataques cardíacos apresentam mais        
frequentemente outros sintomas para além da dor no peito (que 
pode estar ausente), tais como: 

 Desconforto no pescoço, mandíbula, ombro, parte superior das   
costas ou abdominal 

 Falta de ar 

 Dor num ou em ambos os braços 

 Náuseas ou vómitos 

 Transpiração 

 Tonturas ou vertigens 

 Fadiga incomum 
Procurar ajuda: Como as mulheres, muitas vezes, não 
reconhecem que estão a ter um ataque cardíaco, tendem a chegar 
mais tarde do que os homens ao hospital! 

Sintomas de ataque cardíaco e procura de ajuda nas mulheres e nos homens 

 Os sintomas de um ataque 
cardíaco podem ser diferentes 
nos homens e nas mulheres. 

 As mulheres têm mais           
frequentemente um ataque 
cardíaco sem dor no peito. 

 

Existem diferentes formas de 

diagnosticar a doença             

cardiovascular e o seu médico 

pode escolher o método mais 

eficaz.  

 Diagnóstico de doença cardiovascular 

Os exames que os médicos escolhem para diagnosticar a doença  
cardiovascular crónica podem ser diferentes para homens e para   
mulheres. 
A prova de esforço e a angiografia coronária são normalmente usados 
nos homens e são aplicáveis nas mulheres se estas apresentarem 
vários fatores de risco e conseguirem exercitar-se suficientemente. Se 
as mulheres forem mais jovens, não puderem fazer exercício não 
apresentarem outros fatores de risco, é preferível utilizar-se outros 
meios de diagnóstico. 



Resumindo  

 A doença cardíaca pode ser muito diferente nos homens e nas mulheres em termos de riscos, 

sintomas, causas e diagnóstico. Esteja atento(a) - conheça os seus fatores de risco! 

 Pratique exercício físico regularmente, tenha uma dieta saudável, mantenha um peso saudável e 

pare ou não comece a fumar. Mantenha-se ativo(a)! 

 Existem várias formas de diagnosticar problemas cardíacos. Ouça as opções - proteja-se de 

diagnósticos tardios! 

 A medicação e as doses adequadas podem ser diferentes para as mulheres e os homens Fale com o 

seu médico! 

 As mulheres e os homens beneficiam de intervenções cardíacas, cirurgia, pacemakers e reabilitação 

cardíaca.  
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Farmacoterapia: 
A hipertensão arterial e a hiperlipidemia devem ser tratadas da 
mesma forma nos homens e nas mulheres. 
A aspirina não previne a doença cardiovascular em mulheres 
saudáveis abaixo dos 65 anos de idade.  
A terapia hormonal após a menopausa não previne doenças 
cardíacas. 
Os medicamentos podem atuar de forma diferente nos homens 
e nas mulheres e podem ter efeitos adversos diferentes. Os 
efeitos adversos são mais frequentes nas mulheres e devem ser 
relatados ao médico! 
 
O que mais pode ser feito? — Intervenções: 
Tanto as mulheres como os homens podem beneficiar muito de 
terapias invasivas como, por exemplo, cateteres, balões de   
dilatação, cirurgia cardíaca e pacemakers avançados. No      
entanto, as mulheres são menos frequentemente tratadas. Fale 
com o seu médico.  
 
Recuperação e reabilitação: 
As mulheres levam mais tempo do que os homens a recuperar 
de um ataque cardíaco ou de uma cirurgia. Isto pode ser devido 
ao rápido regresso às tarefas domésticas, à assistência a      
familiares e à ausência de reabilitação cardíaca. É importante 
tanto os homens como as mulheres fazerem reabilitação 
cardíaca. 

 As doses ideais e os efeitos       
adversos dos medicamentos podem 
ser diferentes nos homens e nas 
mulheres.   

 As mulheres e os homens          
beneficiam da cirurgia e de         
intervenções modernas. 

 As mulheres precisam de           
reabilitação ou de cirurgia após  
enfarte do miocárdio, tal como os 
homens. 

 A forma de lidar com as doenças cardíacas pode diferir nas mulheres e nos homens  


