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O Ministério da Saúde recentemente 
divulgou que, dentre os casos graves e 
óbitos, a maior parte sofre também de 

cardiopatia e diabetes.



Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), pessoas que possuem 
diabetes ou alguma doença cardíaca 
são mais vulneráveis ao coronavírus. 



As principais 
complicações 

cardiovasculares 
do COVID-19 

foram: arritmias, 
isquemia miocárdica, 
miocardite e choque.



O vírus causa um grave processo 
inflamatório precoce nos pulmões e 
isso piora a condição cardiovascular 

ao ponto de o paciente ter insuficiência 
respiratória aguda, o que pode levar à 

morte.



O cuidado com 
os pacientes 
com doenças 

cardiovasculares é 
o mesmo para os 
demais perfis do 
grupo de risco.



Porém, como este é o grupo de 
pacientes que tem maior chance de 

desenvolver a forma grave da Covid-19, 
as medidas de prevenção devem ser 

dobradas.



Por isso, é importante atentar para 
as medidas de prevenção como:  

isolamento social, lavagem frequente 
de objetos e das mãos, evitar 

aglomerações e ficar longe de pessoas 
que tenham algum tipo de infecção.



Caso o paciente 
tenha dúvidas, pode 

consultar o seu médico 
cardiologista para obter 

mais informações e 
esclarecimentos de 

dúvidas com relação 
ao uso das suas 

medicações de uso 
continuo.



É importante que o paciente cardiopata 
NÃO INTERROMPA SEU TRATAMENTO e 
siga corretamente o tratamento habitual 

indicado pelo seu cardiologista.



As vacinas de gripe e pneumonia 
devem estar em dia, com o objetivo de 
evitar uma infecção secundária caso 

acometido pelo novo coronavírus.



Caso apresente 
tosse seca, 
febre e falta 

de ar, procurar 
imediatamente 
ajuda médica.



Os sintomas de um infarto agudo do 
miocárdio ou insuficiência cardíaca 

podem estar mascarados pelos 
sintomas do novo coronavírus.

Por isso é importante que os pacientes 
cardiopatas sigam o tratamento 

corretamente.
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