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Dia Mundial do Coração

O Dia Mundial do Coração1 é 
celebrado em 29 de setembro 
com o propósito de conscientizar a 
população acerca da importância 
da adoção de um estilo de vida 
saudável para prevenir as doenças 
do coração e da circulação.

A partir dessa conscientização, 
objetiva-se reduzir a incidência 
dessas doenças que, de acordo 
com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS)1, são a principal 
causa de morte no mundo.

A estimativa é de que, em 2030, 
mais de 23 milhões de mortes 
sejam causadas por doenças 

cardiovasculares (DVC), a maior 
parte delas em países de baixa e 
média renda.

No Brasil, os óbitos por essas 
enfermidades são maiores que 
os óbitos causados por todos os 
tipos de câncer juntos, por todas 
as causas externas (violência e 
acidentes), por doenças respira-
tórias e infecções.

Com o intuito de amenizar essa 
situação, a OMS adotou como 
meta a redução em 25% das mor-
tes causadas por doenças não 
transmissíveis até 20251.
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Estratégia de Saúde 
Cardiovascular

Diante dos desafios para o con-
trole de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) e dos seus 
fatores de risco no País, o Minis-
tério da Saúde (MS) instituiu a 
Estratégia de Saúde Cardiovas-
cular (ECV) na Atenção Primária 
à Saúde (APS), por meio da Por-
taria GM/MS n.º 3.008, de 4 de 
novembro de 20212.

Os principais fatores de riscos3:

• Hipertensão arterial
• Diabetes
• Obesidade
• Tabagismo
• Inatividade física
• Alimentação inadequada
• Consumo de bebida alcoólica
• Idade >60 anos

Exames que identificam 
problemas no coração4

Para identificar possíveis proble-
mas no coração, é necessário 
consultar o médico cardiologis-
ta, que irá determinar quais exa-
mes fazer. Entre esses, os mais 
comuns são:

• Eletrocardiograma: verifica os 
impulsos elétricos do coração, 
mostrando o ritmo cardíaco, 
dados sobre o tamanho dos 
átrios e ventrículos e a situação 
das artérias coronárias.

• Ecocardiograma: fornece da-
dos sobre o funcionamento do 
coração, o tamanho, a forma e 
os movimentos do músculo 
cardíaco e das válvulas.

Muitas DVC poderiam ser evita-
das com a adoção de hábitos de 
vida saudáveis, como praticar 
atividades físicas regulares, não 
fumar, evitar o consumo excessi-
vo de álcool e aderir a uma ali-
mentação adequada e saudável.

A conscientização, a prevenção 
e o tratamento oportuno dos fa-
tores de risco e das doenças do 
coração são fundamentais para 
reverter as estatísticas atuais e 
reduzir as implicações negativas 
nos indivíduos, nas famílias, nos 
serviços de saúde e na economia.
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• Holter: avalia o ritmo cardíaco, 
a frequência cardíaca e o ba-
lanço autonômico do coração, 
durante as atividades habituais 
dos pacientes. Muito útil para 
diagnosticar casos de arritmia.

• Monitor de eventos eletrocardio-
gráficos (loop event recorder): 
sistema de monitorização pro-
longada e contínua do eletro-
cardiograma, por meses ou 
semanas.

• Cintilografia: compara o com-
portamento das coronárias em 
cada situação – repouso e es-
forço.

• Cateterismo: identifica os 
pontos exatos nas artérias em 
que o sangue está tendo difi-
culdade de passar.

• Angioplastia: como no cate-
terismo, identifica os pontos 
obstruídos nas artérias co-
ronárias, e ainda é possível, 
durante o procedimento, im-
plantar um stent (dispositivo 
minúsculo que parece uma 
mola) para manter as artérias 
abertas, desobstruídas e evitar 
um novo acúmulo de gordura.
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1 Cuide da alimentação

Alimentos são o combustível do 
seu corpo. É por meio deles que 
vem tudo aquilo de que o corpo 
precisa para funcionar bem. Se-
gundo o Guia Alimentar para a 
População Brasileira, produzido 
pelo Ministério da Saúde, ado-
tar uma alimentação adequada e 
saudável é essencial para manter 
a saúde cardiovascular. A dica é 
seguir a regra de ouro do Guia: 
consumir alimentos in natura e 
minimamente processados. A 
publicação Alimentação Cardio-
protetora: manual de orientações 
para os profissionais de saúde da 

Atenção Básica, elaborada pelo 
Ministério da Saúde em parce-
ria com o Hospital do Coração 
(HCor), traz uma proposta de die-
ta adequada e saudável dirigida 
para as pessoas com risco ou do-
enças cardiovasculares.

2 Pratique atividade física 
regularmente

Manter uma vida ativa não só 
protege o coração, como tam-
bém ajuda a manter os níveis de 
açúcar e de colesterol no sangue 
equilibrados, os quais são parâ-
metros importantes para monito-
rar a saúde cardiovascular. 

Cinco dicas para proteger 
seu coração5
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3 Mantenha o peso 
saudável

O excesso de peso exerce papel 
importante no surgimento das 
doenças cardiovasculares, sen-
do um dos fatores de risco mais 
prevalentes nos últimos anos.

4 Fique longe do cigarro

Não é só o pulmão, fumar tem 
grande impacto na saúde do cora-
ção também. Na composição do 
cigarro, já foram catalogadas mi-
lhares de substâncias que, além 
do efeito de causar dependência, 
promovem obstrução das arté-
rias, inflamação e aparecimento 
das placas de ateroma, nome 
dado à presença de gordura, cál-

cio e inflamação nas artérias, que 
podem provocar aquela mesma 
obstrução do fluxo sanguíneo 
que leva ao infarto. Vale lembrar, 
também, que a hipertensão é uma 
doença que tem relação com o 
cigarro.

5 Mantenha-se atento(a) 
em relação à saúde

Identificar os fatores de risco 
precocemente é sempre melhor 
para o sucesso do diagnóstico e 
do tratamento. Por isso, procure 
uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) ou um profissional de saú-
de regularmente para saber como 
está a sua saúde. Cuide bem do 
seu coração!
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Desafio “Cuide bem  
do seu coração”

Desafiamos você a cuidar do 
seu coração, seja fazendo uma 
atividade física, cuidando da sua 
alimentação ou ao lado de quem 
você ama. Qualquer que seja a 
sua escolha, cada passo conta. 
Queremos ver o maior número 
possível de pessoas cuidando de 
seus corações, até 29 de setem-

bro de 2022. Seja sozinho ou em 
grupo, registre esse momento e 
compartilhe-o em nosso mural! 

COMO PARTICIPAR DO DESAFIO

1 Acesse o link do mural https://padlet.com/
bibliotecaminsaude/saudedocoracao.

Clique no ícone  
no canto direito inferior. 

Para adicionar sua foto, clique em   
para fazer upload de sua foto, ou em 
para tirar uma foto.

Ao carregar, aperte em “Publicar” e pronto! Você 
deu sua contribuição para que você e outras 
pessoas fiquem atentos ao cuidado do coração!

2

3

4

https://padlet.com/bibliotecaminsaude/saudedocoracao
https://padlet.com/bibliotecaminsaude/saudedocoracao
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Outras informações

A Vitrine do Conhecimento é um 
recurso da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) que busca destacar 
documentos e recursos informa-
cionais sobre um tema relevante 
de saúde. Tem a mesma função 
de uma vitrine propriamente dita, 
não esgota o tema, mas chama a 
atenção para um conjunto sele-
cionado e representativo de con-
teúdos relacionados a ele.

O objetivo de uma Vitrine do 
Conhecimento é estruturar uma 

seleção de informações publi-
cadas em sites, bases de dados 
ou páginas da internet, de forma 
organizada e em um formato ino-
vador, promovendo a visibilidade 
de determinado tema.

Hipertensão é o principal fator de 
risco para doenças cardiovascu-
lares. Conheça a Vitrine do Co-
nhecimento sobre hipertensão:

https://bvsalud.org/vitrinas/post_
vitrines/hipertensao/

https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/hipertensao/
https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/hipertensao/
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Instrutivo para profissionais e gestores

ESTRATÉGIA DE  
SAÚDE CARDIOVASCULAR NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília-DF
2022

Clique aqui e acesse a publicação

ESTRATÉGIA DE SAÚDE CARDIOVASCULAR NA  
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: INSTRUTIVO PARA  

PROFISSIONAIS E GESTORES

Principais publicações

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategia_saude_cardiovascular_instrutivo_profissionais.pdf
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília – DF 
2020

Linha de Cuidado  do  
ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL (AVC) 
NO ADULTO

Clique aqui e acesse a publicação

LINHA DE CUIDADO DO ACIDENTE VASCULAR  
CEREBRAL (AVC) NO ADULTO

http://189.28.128.100/dab/docs//portaldab/publicacoes/LC_AVC_no_adulto.pdf
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília – DF

2017

S íntese de ev idências  para pol í t icas  de saúde

Diagnóstico precoce de

cardiopatias congênitas

Clique aqui e acesse a publicação

SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE: 
DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sintese_evidencias_politicas_cardiopatias_congenitas.pdf
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Cardiologia

PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO DA 
ATENÇÃO BÁSICA PARA A ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA

Volume II

Brasília - DF
2016

Versão preliminar

PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO DA ATENÇÃO  
BÁSICA PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA:  

CARDIOLOGIA, V. 2

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_especializada_cardiologia_v_II.pdf
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ALIMENTAÇÃO CARDIOPROTETORA: MANUAL DE ORIENTAÇÕES 
PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL DO CORAÇÃO

Brasília – DF
2018
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Clique aqui e acesse a publicação

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/alimentacao_cardioprotetora_orien_pro_saude_ab.pdf
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Brasília - DF
2022

PROTOCOLOS DE USO 

DO GUIA ALIMENTAR PARA 

A POPULAÇÃO BRASILEIRA 

ORIENTAÇÃO ALIMENTAR DE PESSOAS ADULTAS 

COM OBESIDADE, HIPERTENSÃO ARTERIAL E 

DIABETES MELLITUS: BASES TEÓRICAS 

E METODOLÓGICAS

VOLUME  1

ORIENTAÇÃO ALIMENTAR DE PESSOAS ADULTAS COM 
OBESIDADE, HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS: 

BASES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS, V. 1

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/fasciculo1_protocolos_alimentar_adultas_obesidade.pdf
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Brasília – DF
2022

Policy brief 

Redução do sódio em 
alimentos processados e 
ultraprocessados no Brasil

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Clique aqui e acesse a publicação

POLICY BRIEF: REDUÇÃO DO SÓDIO EM ALIMENTOS 
PROCESSADOS E ULTRAPROCESSADOS NO BRASIL

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/policy_brief_sodio_alimentos_processados.pdf
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Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

9 788533 421769

ISBN 978-85-334-2176-9 MiniStério da SaÚde

2ª edição
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2014 
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GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
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Clique aqui e acesse a publicação

CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA: ESTRATÉGIAS PARA O 
CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA CRÔNICA: HIPERTENSÃO 

ARTERIAL SISTÊMICA, N. 37

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_37.pdf
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CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA: ESTRATÉGIAS PARA O 
CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA CRÔNICA, N. 35: 

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_doenca_cronica_cab35.pdf
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PREVENÇÃO CLÍNICA DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES, CEREBROVASCULARES E RENAIS1

Clique aqui e acesse a publicação

CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA: PREVENÇÃO CLÍNICA  
DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES,  

CEREBROVASCULARES E RENAIS, N. 14

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad14.pdf
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CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA: PREVENÇÃO  
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA PARA O  

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, N. 16

9 7 9 8 5 3 3 4 1 1 8 9 9

I SBN 85 - 334 - 1189 - 8

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica15.pdf


22

Boletim Temático da Biblioteca do Ministério da Saúde  |  Secretaria-Executiva  |  Volume 2 | n.º 9 | set. 2022

Referências

1 ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Doenças 
Cardiovasculares. [S. l.]: OPAS, [20-]. Disponível em: https://www.
paho.org/pt/topicos/doencas-cardiovasculares. Acesso em:  
25 ago. 2022.

2 BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria n.º 
3.008, de 4 de novembro de 2021. Brasília, DF: MS, 2021.

3 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à 
Saúde. Estratégia de Saúde Cardiovascular APS – ECV. Brasília, 
DF: MS, [20-]. Disponível em: https://aps.saude.gov.br/ape/
saudecardiovascular. Acesso em: 25 ago. 2022.

4 BRASIL. Ministério da Saúde. Coração. Brasília, DF: MS, 2021. 
Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/
snt/coracao. Acesso em: 25 ago. 2022.

5 BRASIL. Ministério da Saúde. Manter a saúde do coração em dia 
depende de um estilo de vida saudável: Conheça 5 dicas para 
incluir no seu dia a dia para prevenir as doenças cardiovasculares. 
Gov.br, Brasília, 11 fev. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/
saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/
noticias/2022/manter-a-saude-do-coracao-em-dia-depende-de-um-
estilo-de-vida-saudavel. Acesso em: 25 ago. 2022.

https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-cardiovasculares
https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-cardiovasculares
https://aps.saude.gov.br/ape/saudecardiovascular
https://aps.saude.gov.br/ape/saudecardiovascular
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/snt/coracao
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/snt/coracao
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/manter-a-saude-do-coracao-em-dia-depende-de-um-estilo-de-vida-saudavel
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/manter-a-saude-do-coracao-em-dia-depende-de-um-estilo-de-vida-saudavel
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/manter-a-saude-do-coracao-em-dia-depende-de-um-estilo-de-vida-saudavel
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/manter-a-saude-do-coracao-em-dia-depende-de-um-estilo-de-vida-saudavel


23

Boletim Temático da Biblioteca do Ministério da Saúde  |  Secretaria-Executiva  |  Volume 2 | n.º 9 | set. 2022

Para saber mais, entre em contato conosco:

Para mais publicações sobre saúde do coração,  
acesse aqui a pesquisa na BVS MS.

Atendimento por e-mail:
bibreferencia@saude.gov.br

Atendimento por telefone:
(61)3315-2410

Consulta on-line ao acervo: 
http://bvsms.saude.gov.br/

Pesquisa de normas do  
Ministério da Saúde:

http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/
secure/norma/listPublic.xhtml

Solicitação de artigos  
científicos em saúde:

bibcomut@saude.gov.br

Fontes de informação em saúde:
https://padlet.com/bibliotecaminsaude/fontesdeinformacaoemsaude

Conte-nos o que pensa sobre esta publicação. 
Clique aqui e responda a pesquisa.

https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?u_filter%5B%5D=fulltext&u_filter%5B%5D=db&u_filter%5B%5D=mj_cluster&u_filter%5B%5D=collection_bvsms&u_filter%5B%5D=la&u_filter%5B%5D=year_cluster&u_filter%5B%5D=type&fb=&lang=pt&q=Cardiopatia%24+OR+Cora%C3%A7%C3%A3o%24&skfp=true&range_year_start=&range_year_end=&where=&years=on&range_year_start=2017&range_year_end=2022
http://bibreferencia@saude.gov.br
http://bvsms.saude.gov.br/
http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml
http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml
http://bibcomut@saude.gov.br
https://padlet.com/bibliotecaminsaude/fontesdeinformacaoemsaude
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=00pVmiu1Ykijb4TYkeXHBYASKfH9fjZCq3Fst7lM-TVUM0xUMlk2NFlNR01XNjNHSUc1U0taQkpJUSQlQCN0PWcu%20&wdLOR=c6575C088-FFAD-40B3-8F41-B2782E0B4EF5
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