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•  Alimentaţia sănătoasă este recomandată ca factor fundamental în prevenirea bolilor 

cardiovasculare  ( BCV )  : 
       Acizi graşi saturaţi trebuie să conteze cu <10% din aportul total de energie, prin înlocuirea 
cu acizi graşi polinesaturaţi.  
       Acizi graşi trans-nesaturaţi: ingestie cât mai mică posibil, preferabil niciodată din 
alimente procesate şi <1%  din aportul energetic total de origine naturală. 
       <5 g de sare pe zi.  
       30-45 g de fibre pe zi, din produse cerealiere integrale, fructe şi legume. 
       200 g de fructe pe zi (2-3 portii). 
       200 g de legume pe zi (2-3 portii). 
       Peşte: cel puţin de două ori pe săptămână, din care o dată peşte gras.  
       Consumul băuturilor alcoolice trebuie limitat la 2 pahare pe zi (20 g pe zi echivalent 
etanol pur) - pentru bărbaţi şi la un pahar pe zi (10 g pe zi echivalent etanol pur) -  pentru femei. 
 

•  Reducerea greutăţii la persoanele supraponderale şi obeze este recomandată în virtutea 
efectelor favorabile privind tensiunea arterială şi dislipidemia. 

  
•  Adulţii sănătoşi de toate vârstele trebuie să acumuleze 2,5-5 ore pe săptămână activitate fizică 
cu  intensitate cel puţin moderată, sau 1-2,5 ore pe săptămână activitate fizică de intensitate 
maximală. Persoanele sedentare trebuie încurajate să înceapă mişcarea pentru sănătate prin 
activităţi fizice de intensitate mică spre moderată.  

 
•  Măsurile stil de viaţă precum controlul greutăţii, sporirea activităţii fizice, 

moderarea/abandonarea consumului de alcool, reducerea aportului de sodiu,  creşterea 
consumului de fructe şi legume, alegerea produselor lactate cu un continut scăzut de grasime 
sunt recomandate persoanelor pre-hipertensive (presiune sanghină S/D 120-139/80-89 mmHg) 
precum şi tuturor pacienţilor hipertensivi. 

 
  • Acţiunile de prevenţe BCV trebuie să facă parte din viaţa zilnică a tuturor, începând  din 

prima copilărie şi continuând de-a lungul maturităţii şi senectuţii. 
 
  •  Screening-ul factorilor de risc incluzând profilul lipidic trebuie luat în consideraţie  la 

bărbaţi cu vârsta ≥40 şi la femei  cu vârstă ≥50 ani sau postmenopauză. 
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  •  La subiecţii cu risc BCV scăzut sau moderat, ţinta  recomandată pentru colesterolul total în 

plasmă este <5 mmol/L (≤190 mg/dL), iar pentru colesterolul LDL ţinta este <3 mmol/L (≤115 
mg/dL).  

 
  • Medicul generalist este persoana-cheie care iniţiază, coordonează şi asigură urmărirea 

prevenţiei BCV. 
 
  • Programele de prevenţie coordonate de asistentele medicale trebuie să devină parte 

integrantă a sistemelor de sănătate.  
 
   •  Medicul cardiolog trebuie să fie consultat dacă există incertitudini în privinţa medicaţiei 

preventive sau dacă soluţiile obişnuite de prevenţie sunt dificil de aplicat. 
 
 • Organizaţiile non-guvernamentale reprezintă parteneri importanţi ai personalului medical în 

promovarea cardiologiei preventive. 
 
 
•  Pacienţilor având în antecedente  infarctul miocardic acut, bypass-ul coronarian, 

intervenţiile cardiace percutanate, angina pectorală stabilă sau insuficienţa cardiacă cronică li 
se recomandă şedinţe de 30 de minute efort fizic aerobic de  intensitate moderată spre mare, ≥3 
ori pe săptămână (program iniţiat în clinica de recuperare cardiovasculară).   

 
•  După diagnosticarea BCV, tratamentul medical trebuie complementat cu intervenţii 
comportamentale multimodale  integrând educaţia pentru sănătate, exerciţiile fizice şi 
psihoterapia privind factorii de risc psihosocial.  
 
•  Toate clasele majore de antihipertensive (de ex. diureticele, inhibitorii enzimei de conversie a 
angiotensinei, antagoniştii de calciu, antagoniştii receptorilor de angiotensină şi beta-
blocantele) au eficienţe asemănătoare în reducerea tensiunii arteriale şi trebuie să fie 
consecvent prescrise pentru iniţierea şi susţinerea tramentului antihipertensiv.  

 

•  Tratamentul medicamentos poate fi întârziat cu câteva săptămâni la pacienții cu 

hipertensiune arteriala (  HTA )  de grad 1 sau 2 cu  risc cardiovascular total moderat, sau cu 
câteva luni la hipertensivii de grad 1 fără nici un alt factor de risc, intervale necesare pentru a 
observa efectele măsurilor stil de viaţă.  

 
 •  Se recomandă începerea imediată a tratamentului medicamentos la hipertensivii de grad 3,  
precum şi la hipertensivii de grad 1 sau 2 cu  risc cardiovascular total mare/foarte mare.  

 
 • Tensiunea arterială sistolică trebuie să fie scăzută  şi menţinută la <140 mmHg (iar tensiunea 
arterială diastolică <90 mmHg) la toţi pacienţii hipertensivi. 

 
 •  Prevenţia BCV la diabetici implică menţinerea hemoglobinei glucozilate  (HbA1c) <7.0 %  
(<53  mmol/mol).  

 
 • Statinele sunt recomandate pentru reducerea riscului cardiovascular la diabetici.  

 
 •  Presiunea sanghină recomandată pentru diabetici este <140/80 mmHg. 

 
 •  La pacienţii cu risc total BCV foarte mare, ţinta  recomandată pentru colesterolul LDL este 
<1,8 mmol/L  (<70 mg/dL) sau reducerea valorii iniţiale cu 50 % când ţinta nu poate fi atinsă. 
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  •  La pacienţii cu risctotal  BCV mare, ţinta  recomandată pentru colesterolul LDL este <2,5 
mmol/L (≤100 mg/dL).  

 
  •  La pacienţii cu sindrom coronarian acut, tratamentul cu statine în doze mari  trebuie să fie 
iniţiat în timpul spitalizării.  

 
  •  În faza acută a sindroamelor coronariene şi pentru următoarele 12 luni este recomandată  
terapia duală antiplachetară cu un inhibitor de receptori P2Y12 (Ticagrelor sau Prasugrel) 
adaugat la aspirină. 

 
  •  Clopidogrelul (600 mg doza de atac, 75 mg doza zilnica) este recomandat pentru pacienţii 
care nu pot primi Ticagrelor sau Prasugrel. 

 
  •  Medicii trebuie să evalueze complianţa la medicaţie pentru a adapta tratamentul la 
necesităţile individuale ale pacientului sau ale subiectului la risc.  

  
  • Toţi pacienţii BCV trebuie să fie externaţi cu recomandări clare de tratament bazate pe 

ghidurile recente de prevenţie secundară, pentru a minimiza evenimentele adverse.  
 
 •  Toţi pacienţii care necesită spitalizare sau intervenţii invazive după un sindrom coronarian 

trebuie să participe la programe de recuperare, pentru a îmbunătăţi prognoza prin modificarea 
sanogenă a stilului de viaţă şi creşterea complianţei la tratament. 

 
Traducere/adaptare: Mirela Bănăţeanu; selecţie şi revizie: Radu Negoescu, PromoSan 

CRSPB. 
 


