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LONGEVIDADE SAUDÁVEL É POSSÍVEL
Mas envelhecer com saúde é para quem merece

Nascer, desenvolver-se, aprender algumas lições, 
fazer escolhas... São as suas decisões que irão determinar 
sua qualidade de vida a longo prazo. Mas como ter uma 
vida mais saudável quando há tantos obstáculos? O 
excesso de trabalho, alimentação inadequada, sedentaris-
mo, vícios em drogas, insônia e depressão, são exemplos 
que com certeza irão interferir na sua qualidade de vida. 

Se o dia tem 24 horas, comece por dividi-lo melhor 
entre trabalho, lazer e descanso. Esteja sempre em dia 
com suas visitas médicas e exames de rotina. Detectar 
algum problema de saúde em sua fase inicial garante a 
possibilidade de um tratamento mais eficaz e sua reabilita-
ção. Ter uma alimentação equilibrada e saudável – com a 
orientação de um nutricionista – possibilita o ajuste de 
nutrientes de acordo com as suas necessidades.

Tão importante quanto à alimentação, a prática cons-
tante de uma atividade física, deve fazer parte de sua 
rotina. Escolha uma que mais lhe dê prazer e não desista, 
siga as recomendações do seu médico assistente e 
educador físico. 

Quanto ao tempo de descanso e sono, deve ser de 
acordo com seu ritmo biológico e necessidades individu-
ais, havendo insônia não se automedique, procure um 
especialista.

Invista seu bem mais precioso, que é o TEMPO, em 
qualidade de vida também com sua família, assim você 
poderá aproveitar melhor cada momento, pois estes não 
voltam mais.
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COMO PREVENIR DOENÇAS CARDÍACAS
Hábitos saudáveis são a melhor conduta na prevenção

Doenças cardiovasculares são responsáveis por 
cerca de 30% das mortes registradas por ano no Brasil. 
São mais de 310 mil óbitos, principalmente, por infarto e 
Acidente Vascular Cerebral (AVC).

As causas podem ser de origem genética, mas o 
principal motivo para o acúmulo de gordura nas artérias é 
comportamental, ou seja, obesidade, sedentarismo, 
estresse, tabagismo, hipertensão e colesterol alto, são as 
principais razões para entupimentos das artérias. E, ao 

contrário do que se pensa, os jovens também são afetados 
por essas doenças. Jovens entre 20 e 40 anos já estão 
tendo problemas cardiovasculares, como infartos.

Por isso é muito importante ter hábitos saudáveis 
desde cedo, pois a melhor conduta é a prevenção. Consul-
tas regulares ao cardiologista são essenciais. Já para 
quem tem histórico familiar, a frequência deve ser ao 
menos uma consulta por ano.

DR. PEDRO HENRIQUE ALBUQUERQUE – CRM/AL 6397
Cardiologista clínico e ecocardiografista
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Para tentar prevenir as doenças cardíacas, fique de olho nessas dicas:

Não esqueça da balança
Se você estiver com o peso muito acima do 
normal, estará sobrecarregando seu coração.

Atente para os níveis de açúcar no sangue!
Grande parte da população desconhece o que é 
diabetes, ou seja, muitos nem sabem que 
possuem esse mal. Porém, o diabético tem 
maior risco de ter doenças cardiovasculares e 
deve ter acompanhamento com profissionais 
da equipe multidisciplinar.

Faça exercícios
Pelo menos 3 vezes na semana, pratique trinta 
minutos de caminhada, isso contribui para um 
coração saudável durante toda a vida.

Verifique a pressão
É prudente, periodicamente, fazer a medição 
da pressão arterial. Caso ela esteja acima de 
140x90mmHg (o popular 14 por 9), procure o 
seu médico assistente. 

Diga não ao estresse
Tente identificar o que o(a) deixa tenso(a) ou 
angustiado(a) e procure ajuda, se necessário. 
Crie atividades de lazer e tente planejar melhor 
sua vida. Reavalie sua ambição e suas reais 
necessidades. “Não leve a vida demasiadamen-
te a sério, de qualquer forma, você não sairá 
vivo dela”.  (H. Hubbard)

www.hospitaldocoracaoal.com.br
/hospitaldocoracaoal

Visite nosso site
e nos acompanhe

pelas redes sociais

Pare de fumar!
O fumo também é grande agravador do aumen-
to da pressão arterial e eleva a incidência de 
infarto.

Cuidado com o álcool  
Se possível, reduza ou abandone o seu consu-
mo, esta atitude só te fará bem.

Mantenha uma alimentação saudável
Sal, doces, frituras e alimentos gordurosos 
devem ser evitados, aumente o consumo de 
frutas e vegetais.

Como estão seus níveis de colesterol e 
triglicérides?
Níveis altos de triglicérides e, principalmente, de 
colesterol (“gorduras do sangue”) não apresen-
tam sintomas, porém elevam o risco de doenças 
cardíacas.



MOVIMENTAR-SE É PRECISO: 
A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA

A atividade física consiste no gasto da nossa energia 
para a movimentação do corpo ao realizar algum exercício, 
seja ele em grupo ou individual. Já foram comprovados 
vários benefícios relacionados ao hábito de praticar 
qualquer forma de exercício físico ou atividade física. Nos 
dias atuais, as pessoas costumam realizar esses exercí-
cios pelo bem-estar, por uma boa saúde ou, até mesmo, 
para conquistar campeonatos esportivos. 

Como benefícios da realização dessas atividades 
estão: fortalecimento de ossos e articulações; enrijeci-
mento dos músculos (maior força muscular); maior flexibili-
dade; aumento do metabolismo das gorduras (maior gasto 
energético), contribuindo com a perda das gorduras do 
corpo (impedindo a obesidade); diminuição do colesterol 
ruim (LDLc) e aumento do colesterol bom (HDLc); diminui-

ção do risco de diabetes; auxílio na prevenção de inúmeras 
doenças (como Acidente Vascular Encefálico - AVE, infarto 
e outros problemas cardíacos); ajuda no desenvolvimento 
das habilidades psicomotoras (no caso das crianças); 
regulação das substâncias do sistema nervoso com 
diminuição do estresse; melhora no fluxo de sangue ao 
cérebro; redução da ansiedade. Além de prevenir todos 
esses problemas, também ajuda na recuperação de 
depressão e autoestima, que são muito comuns na socie-
dade.

O exercício físico deve ser realizado tanto na preven-
ção de doenças, assim como no seu tratamento, fato que 
vem sendo amplamente discutido e demonstrado através 
de estudos nessa área.

A atividade física também pode contribuir para sua saúde mental, sono e humor? 
Sair do sedentarismo proporciona benefícios para o corpo todo. Conheça alguns desses benefícios.

MENOS ANSIEDADE
Pressões sociais e econômicas levam o indivíduo muitas vezes a se entregar aos problemas de ordem 
emocional. A prática regular de exercícios físicos aeróbios pode produzir efeitos antidepressivos e proteger 
o organismo dos efeitos prejudiciais do estresse na saúde física e mental.

SONO
Estudos mostram que o sono de pessoas ativas é bem melhor do que o de pessoas sedentárias. O exercício 
físico pode proporcionar liberação de hormônios e influenciar no ciclo sono-vigília, trazendo mais disposição 
para o dia a dia.

ANA CAROLINA CALLES
Especialista em Fisioterapia Respiratória
Fisioterapia Intensiva - ASSOBRAFIR
Mestre em Nutrição – UFAL
Doutoranda em Biotecnologia em Saúde – RENORBIO/UFAL

HUMOR
Para pessoas que sofrem dos transtornos do humor, a atividade física tem seus benefícios, pois quando se 
tem um treinamento contínuo — mas sem exageros —, o exercício aeróbio melhora a aptidão e diminui os 
sintomas da depressão e os níveis plasmáticos de serotonina, proporcionando melhora no humor e 
autoestima.

MEMÓRIA
O exercício aeróbico pode ajudar na melhoria das funções cognitivas, esta atividade contribui para a 
integridade do cérebro e do sistema cardiovascular, melhora o tempo de reação, a força muscular e a 
amplitude de memória. Pessoas idosas que praticam atividade física, como caminhar 3 vezes na semana 
por 1 hora, por exemplo, tem uma melhora significativa na atenção, memória, agilidade motora e humor. E 
lembre-se: antes de praticar qualquer atividade física, procure o seu cardiologista. 

VOCÊ
SABIA?
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PARABÉNS A TODOS QUE 
AJUDARAM A CONSTRUIR 
ESSA HISTÓRIA DE AMOR

AO CORAÇÃO!

ANOS 



AS NOVAS DESCOBERTAS DA VITAMINA D
Essencial para o corpo, sua ausência pode gerar complicações no organismo

A vitamina D é considerada um pré-hormônio e 
comumente é conhecida como vitamina, por também ser 
obtida de fonte dietética. Dentre as fontes de vitamina D, a 
principal é a endógena, estimulada na pele pelos raios 
solares, e outras, obtidas em menor quantidade pela 
alimentação, como óleo de fígado de bacalhau, salmão 
(principalmente o selvagem), sardinha, cavala e atum em 
conserva, gema de ovo, cogumelos frescos e cogumelos 
secos ao sol. 

Sua principal ação é manter o metabolismo do cálcio 
pelo aumento da eficiência do intestino delgado em 
absorvê-lo da dieta. Além dessa ação esquelética, que 
previne quedas e reduz o número de fraturas, possui 
ações extra-esqueléticas no sistema cardiovascular, na 
imunomodulação, na secreção de insulina, entre outras.

Sua deficiência vem sendo relacionada às doenças 
osteoarticulares (osteoartrite, osteoporose, osteomalácia 
e raquitismo), às queixas de fraqueza e dor muscular, ao 
aumento dos desfechos cardiovasculares, da mortalidade 
cardiovascular e mortalidade geral, às patologias como 
asma, infecções respiratórias, Diabetes Mellitus, doenças 
autoimunes e câncer.

Há um elevado predomínio de deficiência de vitamina 
D em todo mundo, chegando a 64% em termos mundiais e 
a 53,4% na América Latina. No Brasil, há dados novos com 
índices preocupantes de insuficiência e deficiência em 
pessoas de todas as idades, tornando-se um problema de 
saúde pública.

Recomenda-se investigar a hipovitaminose D e 
grupos de risco, como: afrodescendentes, idosos com 
história de quedas e fraturas, pacientes institucionaliza-
dos, pessoas que usam bloqueador solar, indivíduos com 
insuficiência renal/hepática, portadores da síndrome de 

má absorção intestinal, pessoas que fazem uso crônico de 
medicações que interfiram no metabolismo da vitamina D 
(corticoide, anticonvulsivantes, antirretrovirais, imunossu-
pressores), obesos, multíparas e mulheres com intervalos 
curtos de gestação. O tratamento da hipovitaminose D é 
feito com reposição medicamentosa, uma vez que a quan-
tidade disponível nos alimentos é pequena e a exposição 
solar prescrita que é capaz de ativar a vitamina D na pele, 
nem sempre é possível e/ou adequada por causas ineren-
tes ao paciente ou relacionada ao ambiente. A ativação da 
vitamina D na pele ocorre quando há 25% de exposição da 
superfície corporal sem protetor solar, no período entre 
10h e 15h, durante 20 ou 30 min., a depender da sensibili-
dade da pele.

Diante das evidências, conclui-se que a vitamina D 
exerce importantes funções no organismo e sua deficiên-
cia se relaciona a doenças graves que têm incidência 
crescente na atualidade. Portanto, faz-se necessária a 
obtenção de níveis adequados dessa vitamina para 
promover saúde e qualidade de vida à população.

DRA. LUCIANA BATALHA – CRM 4755-AL
Especialização em endocrinologia pelo Hospital das Clínicas na USP- São Paulo
Doutorado na Faculdade de Medicina da USP - São Paulo
Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO 
COM DOPLLER COLORIDO
ECOCARDIOGRAMA TRIDIMENSIONAL (3D)
ECOCARDIOGRAMA COM STRESSE FÍSICO
ECOCARDIOGRAMA COM STRESSE
FARMACOLÓGICO
ECOCARDIOGRAMA TISSULAR
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO
ELETROCARDIOGRAMA
HOLTER 24 HORAS COM 3 CANAIS
HOLTER PARA APNEIA DO SONO
MAPA 24 HORAS
TESTE ERGOMÉTRICO
LOOPER DE 7 DIAS
LOOPER DE 15 DIAS
TILT TESTE

AGENDAMENTO DE EXAMES
NO TELEFONE 82 2123.4776

CONHEÇA OS
EXAMES DO NOSSO

CENTRO DIAGNÓSTICO


