
5 factos sobre a diabetes tipo 2 e a 
doença cardiovascular
A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte em pessoas com diabetes tipo 2 (DT2).¹ Assim, 
é realmente importante conhecer os riscos e factos relevantes sobre a DT2 e a doença cardiovascular. 
Descubra aqui mais sobre os riscos de doença cardiovascular na diabetes tipo 2. Explicamos-lhe 5 factos 
importantes! #AtTheHeartOfDiabetes

A doença cardiovascular pode desenvolver-se devido da combinação de hiperglicemia e ácidos gordos livres 
no sangue. Isto pode originar alterações na composição dos vasos sanguíneos. Eles podem ficar mais 
espessos e provocar alterações do fluxo sanguíneo. Como resultado, podem ocorrer problemas cardíacos e 
acidentes vasculares cerebrais.¹

Existem três tipos de doenças cardiovasculares: 
-Doença coronária (vasos sanguíneos que irrigam o músculo cardíaco) 
-Doença cerebrovascular (vasos sanguíneos que irrigam o cérebro) 
-Doença arterial periférica (vasos sanguíneos que irrigam os braços e as pernas)²

1.

3: As pessoas com diabetes tipo 2 têm 2,5 vezes mais 
probabilidades de desenvolver insuficiência cardíaca do 
que pessoas sem diabetes tipo 2.⁵

Na insuficiência cardíaca (IC), o coração é incapaz de bombear sangue suficiente 
para sustentar as necessidades metabólicas dos tecidos do corpo.⁶ Fatores de risco 
importantes no desenvolvimento da IC são a resistência à insulina e a obesidade.⁷ 
À medida que as pessoas com diabetes tipo 2 envelhecem, têm maior risco de 
desenvolver IC em comparação com pessoas sem diabetes tipo 2.⁵ Além disso, 
quando uma pessoa com diabetes tipo 2 tem IC, o risco de morrer de DCV é maior 
do que em pessoas sem diabetes.⁸ ⁹

Sabia que a diabetes tipo 2 aumenta a probabilidade em 60-80% de 
morte cardiovascular em doentes com IC? ¹⁰

1.

2: Cerca de 68% das pessoas com diabetes tipo 2 com mais 
de 65 anos morrem por doença cardiovascular.⁴ 

Isto diz respeito a qualquer tipo de doença cardíaca. Além disso, 16% das pessoas com 
diabetes tipo 2 com mais de 65 anos morrem de acidente vascular cerebral (AVC). 
Existem alguns hábitos que contribuem para o risco de desenvolver doença 
cardiovascular. Por exemplo, a obesidade, uma vida sedentária, tabagismo, hipertensão 
e mau controlo de açúcar no sangue.⁴

O que faz para reduzir o risco de desenvolver doença cardiovascular?

68%

1: A DCV é a 1ª causa de morte em pessoas com diabetes 
tipo 2.³ 

Os principais fatores que contribuem para o aumento da percentagem de doença 
cardiovascular na diabetes tipo 2 são: o stress e a baixa qualidade do sono.³

Conhece alguém que deva saber mais sobre este facto?

4: Pessoas com diabetes e doença cardiovascular têm 
menos 12 anos de esperança de vida do que uma pessoa 
sem diabetes nem doença cardiovascular.¹¹

A esperança de vida em pessoas de 60 anos com diabetes tipo 2 e DCV é menos 12 
anos. Um questionário demonstrou que apenas 50% das pessoas de idade ≥ 45 anos 
com diabetes tipo 2 reconhecem os seus riscos de ataques cardíacos ou acidentes 
vasculares cerebrais. A mesma percentagem nunca debateu isso com o seu médico.¹¹

Já alguma vez falou com o seu médico sobre se tem risco de desenvolver 
doença cardiovascular?

12
ANOS

5: Uma pessoa com diabetes tipo 2 e doença renal têm 
um risco aumentado de doença cardiovascular.¹²

As duas principais causas de doença renal crónica (DRC) são a diabetes tipo 2 e 
pressão arterial elevada. É comum pessoas com diabetes tipo 2 terem excesso de 
açúcar no sangue. Isto pode contribuir para a lesão dos rins e do coração. 
Adicionalmente, os rins com lesão podem libertar mais "renina", enzima que ajuda a 
controlar a pressão arterial. Como resultado disto, há um aumento do risco de 
ataques cardíacos, de insuficiência cardíaca congestiva e de acidentes vasculares 
cerebrais.¹²

Sabia que até 40% das pessoas com diabetes tipo 2 desenvolverão 
insuficiência renal?¹⁰

Alguma preocupação em relação à 
      diabetes tipo 2 e doença cardiovascular? 
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   Não hesite em falar com o seu médico.
          #AtTheHeartOfDiabetes

EM-PT-100191_dez2019


