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Doença manifesta os primeiros sintomas nos membros inferiores, com o inchaço notório das pernas

Insuficiência cardíaca
afeta meio milhão
ESTUDO O Inquérito revela que a maioria dos portugueses não conhece os sintomas da doença

Mata
duas a três vezes

mais do que o cancro
da mama e do colón,

mas a maioria não é capaz de
reconhecer os sintomas da
doença. As estimativas apon-
tam para que perto de meio
milhão de portugueses sofra de
insuficiência cardíaca.

Um inquérito coordenado
pela Fundação Portuguesa e de

MIGUEL BALANÇA* Cardiologia (FPC) revela que
apenas 19% dos inquiridos re
conhece que a taxa de sobrevi
vencia é baixa
- e só 29% é

capaz de a

equiparar a

doenças on-
cológicas graves

Apesar de a maioria (89%)
considerar a insuficiência car-
díaca como "uma ameaça à

METADE DOS INQUIRIDOS
ACREDITAQUEATAXA
DESOBREVIVÊNCIAÉALTA

vida das pessoas", cerca de
metade (51%) acredita que a
taxa de sobrevivência em fun-

ção daquela
condição clí-
nica é alta ou
"pelo menos,
não tão bai-

xa" como nos casos de doença
oncológica.

A análise da FPC conclui que
83% dos portugueses reco-



nhece que, na sequência da

desvalorização dos principais
sintomas do problema - como
a falta de ar, cansaço, edema
das pernas e perda de peso - o
risco de morte prematura sai

agravado. Não obstante, ape-
nas 15% relaciona o inchaço
das pernas com a manifestação
da doença e somente 5% asso-
cia a perda de peso à patologia
(ver página 47) . # "COM LUSA

PORMENORES

Matam 35 mil por ano
;

; Cerca de 35 mil portugueses ;

; morrem, anualmente, vítimas de i

\ doenças cardiovasculares. \

\
Continuam a ser a principal cau- i

! sa de morte em Portugal. !

;
Incidência crescente

\ As mortes em resultado de insu-

i ficiência cardíaca vão aumentar
I 73% em 2036 -face a 2ol4-, de

! acordo com uma projeção da

! Faculdade de Medicina da Uni-
I versidade de Lisboa.

Morte e incapacidade
; Estudo aponta para perda de

! 16,8 mil anos de vida por morte

; prematura e 10,3 mil anos per-
\ didos devido a incapacidade.



Manuel Carrageta: Presidente da Funçlação de

Cardiologia, sobre a insuficiência cardíaca

"DOENÇA TEM UMA
MORTALIDADE ELEVADA"
HCM- A insufi-
ciência cardíaca é

uma doença desco-
nhecida da maioria
das pessoas?
Manuel Carrageta
Sim, é considerada
uma epidemia ainda desço

nhecida porque as pessoas
não relacionam os sintomas

com a doença, acabam por
desvalorizá-los e não recor
rem ao médico para serem
observadas.
- As pessoas não têm noção
da gravidade do problema?
- A doença tem uma morta

\
lidade elevada e a maioria

:
não tem noção disso. Só 19%

: da população é que sabe que
í o inchaço nas pernas é um
\ dos sintomas, quando na

verdade estamos a
tentar sobreviver à

epidemia do século.
- Quais são os prin-
cipais causadores da

doença?
- A obesidade, a

diabetes, a hipertensão, o es-
tilo de vida à base do seden-
tarismo e o envelhecimento,

por exemplo.
- É importante prevenir e

ter alguns cuidados. Quais?
- Devem ser controlados al-

guns fatores de risco, como o

colesterol e a diabetes. Além
disso, é fundamental ter uma
alimentação equilibrada,
praticar exercício físico e es-

tar atento, para no caso de

haver algum dos sintomas se

recorrer ao médico. • 8.P./R.C.


