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DIA NACIONAL DO DOENTE CORONÁRIO  

“É fundamental ter um bom coração” 

 

Em Portugal 70% da população tem colesterol elevado, 40% é hipertensa e 20% é 

fumadora ou obesa. A maioria da sua população é sedentária - é o país da União 

Europeia que menos pratica a atividade física regular, que mais cresce no número de 

diabéticos e na prática de maus padrões alimentares.  

 

Em Portugal, em 2012, ocorreram 23.000 mortes por Doenças Cardiovasculares – 

16.000 por AVC e 7.000 por Enfarte do Miocárdio – que no seu conjunto foram 

responsáveis por quase um terço da mortalidade total da população portuguesa. 

 

Na Madeira ocorrem cerca de 900 casos de AVC e 300 Enfartes do Miocárdio por ano. 

As taxas de mortalidade têm vindo a diminuir mas mantêm-se elevadas apesar da 

redução da mortalidade nos doentes hospitalizados (11 % nos AVC e 8 % nos Enfartes 

do Miocárdio). 

 

O estudo MONICA da OMS mostrou que a redução das taxas de mortalidade por 

Enfarte do Miocárdio verificada em países desenvolvidos ao longo de duas décadas 

(1979-2002) se deveu mais à diminuição do número de novos casos (dois terços) do 

que aos melhorias introduzidas no tratamento (um terço). 

 

Os Doentes Coronários, que englobam os que têm antecedentes de Enfarte do 

Miocárdio ou Angina do Peito têm visto o seu número aumentar em resultado da 

melhoria do diagnóstico e dos tratamentos instituídos, designadamente na Madeira.  
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A exemplo de países mais desenvolvidos é possível reduzir o número de novos casos 

de Enfarte do Miocárdio, pela mudança radical dos hábitos e comportamentos pouco 

saudáveis.  

 

O estudo INTERHEART mostrou que cerca de 90% dos novos casos de Enfarte do 

Miocárdio estiveram associados a fatores de risco evitáveis: HTA, diabetes, colesterol 

elevado, alimentação excessivamente rica em calorias, gorduras saturadas, sal e 

açúcar, tabagismo, excesso de peso e obesidade, inatividade física, etc. 

 

A Fundação Portuguesa de Cardiologia assinala hoje o Dia Nacional do Doente 

Coronário com o objetivo de alertar os homens e mulheres para a necessidade de 

mudança de hábitos e comportamentos, designadamente a nível alimentar.  

 

Também promove em 2013 a Dieta Mediterrânica apoiando a iniciativa já em curso 

dum conjunto de países da bacia mediterrânica que propuseram à UNESCO a elevação 

da dieta mediterrânica a património imaterial da Humanidade.  

 

Mantém a mensagem principal, mais vale prevenir que remediar, mas reforça a 

necessidade de alimentação saudável e atividade física regular. No Dia de São Valentim 

(Dia dos Namorados) vamos cuidar dos nossos afetos, que passam também pela boa 

saúde do nosso coração. 

“É fundamental ter um bom coração” 
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