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Vârsta: bărbații dezvoltă boli coronariene mai devreme, mai ales 
după împlinirea vârstei de 60 de ani, iar femeile după 70 de ani, 
însă, în cursul vieții, ambele genuri prezintă același risc de a le 
dez- volta. 
Hipertensiunea arterială este cel mai des întâlnită la bărbații 
tineri și la femeile în vârstă. Aceasta provoacă mai mult la femei 
decât la bărbați cazuri de accident vascular cerebral și insuficiență 
cardiacă. 
Diabetul crește riscul bolilor coronariene mai mult în cazul 
femeilor decât al bărbaților. Prin urmare, femeile cu diabet 
reprezintă pacienți cu risc crescut, necesitând tratament intensiv. 
Nivelurile crescute de colesterol reprezintă un pericol la fel de 
mare atât la femei, cât și la bărbați, tratamentul fiind obligatoriu. 
Femeile tinere care fumează prezintă un risc mai ridicat decât 
bărbații de a dezvolta boli cardiace. Fumatul, 
supraponderabilitatea și administrarea terapiei hormonale 
reprezintă o combinație extrem de periculoasă. 
Depresia și stresul sunt factori de risc ridicați în cazul femeilor. 
Aceștia sunt adesea ignorați de bărbați, însă necesită tratament 
de specialitate. 
Bolile reumatice precum artrita și alte afecțiuni ale 
sistemului imunitar provoacă mai frecvent boli cardiace la 
femei decât la bărbați. 
Sarcina: femeile care înregistrează hipertensiune arterială în 
timpul sarcinii (sau preeclampsie) prezintă un risc mai mare de a 
dezvolta boli cardiace și hipertensiune mai târziu în viață și ar 
trebui să își monitorizeze tensiunea arterială după sarcină. 

Disfuncția erectilă poate fi un semnal timpuriu asupra riscului de 
boli coronariene la bărbați.  

Unii factori de risc asociați bolilor cardiace diferă de la femei la bărbați 

 
Există vreo diferență între bărbați și femei în ceea ce privește 
boala arterială coronariană și atacul de cord? 

Medicii spun că există și că este important să înțelegeți cum 
se manifestă aceste boli atât la bărbați, cât și la femei pentru 
a afla aspectele cărora să le acordați atenție și pentru a ști 
cum să gestionați aceste boli în cazul în care le aveți. 

Există diferențe între bărbați și femei? 

Femeile și bărbații suferă de diverse 
tipuri de boli cardiace la vârste diferite, 
cu simptome diferite și pot necesita 
metode de prevenire și terapii diferite. 

  Sunteți bărbat sau femeie și suferiți de o boală cardiacă 

Diferențe privind factorii de risc în 
cazul femeilor și al bărbaților: 

• Vârsta 

• Hipertensiunea arterială 

• Diabetul 

• Fumatul 

• Depresia și stresul 

• Bolile reumatice 

• Complicațiile în timpul sarcinii 

• Hormonii sexuali 

 

Arterele coronare mari și mici: bărbații și femeile mai în vârstă 

pre- zintă de obicei ateroscleroză (depozite de material lipidic) a 

arterelor coronare mari. Femeile sub 65 de ani înregistrează mai 

des spasme (crampe) ale arterelor coronare sau afecțiuni ale 

vaselor mici de sânge. Acestea pot provoca diverse simptome. 

Afecțiunile cardiovasculare induse de stres: după menopauză, 

femeile pot dezvolta afecțiuni cardiovasculare acute induse de stres: 

dureri toracice severe, care pot imita infarctul miocardic. Această 

afecțiune este denumită sindromul „inimii frânte” și este foarte rar 

întâlnită la bărbați. De obicei, se vindecă prin tratament medical. 

În timpul sarcinii și imediat după aceasta, se pot manifesta forme 

acute deosebite de afecțiuni cardiace, însoțite de dureri toracice 

severe, necesitând îngrijire medicală imediată. 

Bolile cardiace pot varia de la femei la bărbați 

• Femeile și bărbații pot prezenta 
tipuri diferite de afecțiuni cardi-
ace. 

• Afecțiunile cardiovasculare 
induse de stres sunt mai 
frecvente la femei. 

• Sarcina poate determina forme 
deosebite de afecțiuni cardiace. 



 

Ce pot face femeile și bărbații pentru a reduce riscul de a 
dezvolta boli coronariene? 

Conștientizarea – Nu subestimați riscurile! Femeile le subes- 
timează adesea. 

Cunoașterea valorilor normale ale analizelor medicale și 
luarea măsurilor în cazul în care acestea sunt mai ridicate 
tensiunea arterială: optimă <120/80 mmHg; se recomandă 
farma- coterapia în cazul în care aceasta este ≥140/90 mmHg; 

glicemia: ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l) 
nivelul lipidelor din sânge: LDL-colesterol ≤115 mg/dl; 

circumferința taliei: femei ≤80 cm, bărbați ≤94 cm. 
Menținerea stării de sănătate – Adoptați un stil de viață sănătos 

pentru a reduce riscul bolilor coronariene! 
Renunțarea la fumat sau evitarea acestuia: este mai dificil 

pentru femei să renunțe la fumat. Încercați să renunțați și 
solicitați ajutor dacă este necesar. 

Exercițiile regulate: atât femeile, cât și bărbații își pot îmbunătăți 
considerabil sănătatea cardiacă făcând exerciții regulate. 
Includeți mersul pe jos în programul dumneavoastră (de 
exemplu, 30 de mi- nute pe zi, 5 zile pe săptămână). 

Adoptarea unei diete sănătoase: consumați multe cereale inte- 
grale, o varietate mare de fructe și legume proaspete, produse lac
- tate cu un conținut scăzut de grăsime sau fără grăsimi și carne 
slabă. Evitați grăsimile saturate sau trans, zaharurile adăugate și, 
în special, sarea. Pentru longevitate și sănătate optimă, mențineți-
vă greutatea normală. 

Alcoolul: limitați consumul de alcool. 
 
 

• Atât femeile, cât și bărbații 

trebuie să conștientizeze riscul 

de a dezvolta boli coronariene. 

• Femeile și bărbații pot preveni 

bolile coronariene ducând un 

stil de viață sănătos. 

• În unele cazuri, medicația este 

necesară. 

Prevenția la femei și bărbați 

 

Simptome: 
Cele mai frecvente simptome ale atacului de cord la bărbați și femei 
includ durerea, presiunea sau disconfortul toracic. Totuși, nu sunt 
întotdeauna cele mai evidente simptome. 
Pe lângă sau în absența durerilor toracice, femeile care suferă 
un atac de cord prezintă adesea și alte simptome, cum ar fi: 

• disconfort abdominal, la nivelul gâtului, maxilarelor, umerilor sau 
părții superioare a spatelui; 

• dificultăți de respirație; 

• durere la nivelul unuia sau al ambelor brațe; 

• greață sau vomă; 

• transpirație; 

• amețeală; 

• oboseală nejustificată. 
Solicitarea ajutorului: deoarece femeile nu realizează adesea că trec 
printr-un atac de cord, acestea se prezintă la spital de obicei mai târziu 
decât bărbații! 

Simptomele atacului de cord și solicitarea ajutorului de către bărbați și femei 

• Simptomele unui atac de cord pot 

varia de la bărbați la femei. 

• Femeile suferă mai des atacuri de 

cord în absența durerilor toracice. 

 

Există diverse metode de diagnostic 

al bolilor coronariene, iar medicul 

dumneavoastră o poate alege pe cea 

mai eficientă. 

Diagnosticul bolilor coronariene 

Testele la care recurg medicii pentru a diagnostica boala 
arterială 
coronariană cronică pot varia de la bărbați la femei. 
De obicei, se apelează la testul de efort și la angiografia 
coronari- ană în cazul bărbaților, dar și al femeilor, dacă acestea 
prezintă un anumit număr de factori de risc și o toleranță la efort 
suficient de mare. 
Dacă femeile sunt mai tinere, nu pot tolera testul și nu prezintă 
alți factori de risc, sunt preferabile metodele de diagnosticare 
alterna- tive. 



Pe scurt 

• Bolile cardiace pot varia foarte mult de la bărbați la femei în ceea ce privește riscurile, simptomele, 

cauzele și diagnosticarea. Fiți conștient în privința factorilor de risc! 

• Faceți exerciții fizice regulate, adoptați o dietă sănătoasă, mențineți-vă greutatea normală, renunțați 

sau evitați fumatul. Fiți activ! 

• Există diverse metode de diagnosticare a problemelor cardiace. Luați în calcul opțiunile disponibile 

și evitați diagnosticarea întârziată! 

• Tratamentele medicamentoase și dozele optime pot varia de la femei la bărbați. Discutați cu medicul 

dumneavoastră! 

• Femeile și bărbații pot beneficia de intervenții cardiovasculare, inclusiv chirurgicale, de imulatoare 

cardiace și de recuperare medicală cardiovasculară.  
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Terapia medicamentoasă: 

Hipertensiunea arterială și nivelurile crescute ale lipidelor 
sangvine necesită tratament la femei și bărbați, în egală măsură. 

Aspirina nu previne apariția bolilor coronariene la femeile 
sănătoase sub 65 de ani. 

Administrarea terapiei hormonale după menopauză nu previne 
bolile cardiace. 

Tratamentul medicamentos poate avea rezultate diferite la femei 
și bărbați, precum și reacții adverse variate. Efectele adverse 
sunt mai frecvente la femei și ar trebui să fie raportate medicului!  

 

Ce măsuri mai pot fi luate? — Intervențiile: 

Atât femeile, cât și bărbații pot beneficia considerabil de metode 
de terapie invazivă, de exemplu, catetere, dilatare cu balon, in- 
tervenții chirurgicale cardiovasculare și stimulatoare cardiace 
performante. Totuși, femeile sunt tratate mai rar. Discutați cu 
medicul dumneavoastră.  

 

Recuperarea: 

Recuperarea după un atac de cord sau o intervenție cardiovas-
culară este mai îndelungată în cazul femeilor decât al bărbaților. 
Acest lucru poate fi cauzat de reluarea timpurie a activităților 
casnice și familiale, precum și de neglijarea metodelor de re-
cuperare cardiovasculară. Este important ca atât bărbații, cât și 
femeile să beneficieze de recuperare medicală cardiovasculară. 

• Dozele optime și efectele adverse 

ale medicamentelor pot varia de la 

femei la bărbați.  

• Femeile și bărbații pot beneficia de 

intervenții moderne, inclusiv chirur-

gicale. 

• Femeile și bărbații necesită în egală 

măsură recuperare după un infarct 

miocardic sau o intervenție cardio-

vasculară  

 Abordarea bolilor cardiace poate varia de la femei la bărbați 


