
NÃO DEIXE QUE A 
DIABETES LHE  
PARTA O CORAÇÃO

Porque é que o risco de ter um ataque cardíaco e um AVC é mais elevado por ter diabetes tipo 2?1

Como posso reduzir o risco de sofrer um ataque cardíaco e AVC?2

Como pode a perda de peso reduzir o risco de sofrer um ataque cardíaco e AVC?3

A minha medicação atual para a diabetes tipo 2 reduz o meu nível de açúcar no sangue e o risco de sofrer um ataque 
cardíaco e AVC?4
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SABIA QUE A DOENÇA CARDIOVASCULAR É A 
CAUSA N.º 1 DE INCAPACIDADE E MORTE EM 
PESSOAS COM DIABETES TIPO 2?1-4

A doença cardiovascular refere-se a todas as doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos. A diabetes tipo 

2 provoca níveis elevados de açúcar no sangue, o que pode danificar as paredes das artérias. Estes danos podem 

causar a acumulação de gordura nos vasos sanguíneos e reduzir as artérias, o que, por sua vez, pode levar a um fluxo 

sanguíneo reduzido. O nível elevado de açúcar no sangue também pode fazer com que o sangue forme coágulos 

sanguíneos.1,2,5 Em pessoas com diabetes tipo 2, o risco cardiovascular permanece elevado mesmo quando os níveis 

de açúcar no sangue são controlados, sendo que muitas não sabem do risco que correm.6 Se tem diabetes tipo 2, isso 

coloca-o em maior risco de sofrer um ataque cardíaco e AVC. Pergunte ao seu médico quais as opções de estilo de vida 

e tratamentos que podem beneficiar a sua diabetes tipo 2 e reduzir o seu risco de ataque cardíaco e AVC.

Imprima este guia rápido e leve-o para a sua próxima consulta.
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Perguntas para o seu médico 
A informação seguinte pode ajudá-lo a fazer as perguntas certas sobre a ligação entre a diabetes tipo 2 e a doença 

cardiovascular e saber mais sobre como pode reduzir o seu risco de ataque cardíaco e AVC.
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