
04/2021

1

UMA SIMPLES OBSERVAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DOS HÁBITOS SAUDÁVEIS NA PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Com o avanço da idade é perceptível

as mudanças no sistema fisiológico, metabólico,

bioquímico, funcional, nutricional, entre outros

no corpo humano. Essas modificações

estruturais ocorrem devido o processo natural

de envelhecimento das células e de suas

funções e consequentemente podemos notar o

surgimento de algumas doenças predominantes

na população idosa devido esse processo.

Algumas doenças surgem com o

decorrer da idade e do processo natural do

envelhecimento, por exemplo, arritmias,

insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica,

valvopatia; e essas doenças normalmente estão

associadas à fatores de risco como diabetes,

colesterol alto, hipertensão arterial (pressão

alta), tabagismo, sedentarismo e obesidade

potencializando o surgimento e efeitos de

doenças cardiovasculares. Muitos idosos lidam

diariamente com tais doenças oriundas do

avanço da idade e cuidados específicos

precisam ser tomados para que os mesmos

possam desfrutar de um envelhecimento mais

saudável e com menos danos negativos à sua

saúde.

Algumas medidas podem ser adotadas

para amenizar e até mesmo minimizar os

impactos de doenças cardiovasculares, como a

prática regular de atividade física, reeducação

alimentar (alimentação mais saudável), exames

periódicos e de mapeamento/avaliação

cardiovascular e em alguns casos tratamentos

farmacológicos (medicamentosos). Tais

medidas não irão evitar o surgimento de

determinadas doenças originárias naturalmente

a partir do envelhecimento celular, mas os seus

efeitos podem auxiliar de maneira positiva no

que diz respeito a lidar diariamente com

determinadas doenças.
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