Entenda a Insuficiência Cardíaca
Insuficiência Cardíaca é a causa mais comum
de hospitalização em pessoas acima dos 65 anos.
Metade das pessoas hospitalizadas
por insuficiência cardíaca
morrem em 5 anos.3,4,5
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pessoas desenvolverá insuficiência
cardíaca (IC), uma condição em que
o coração não consegue bombear
sangue suficiente para o corpo. 1,2
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pessoas consegue identificar três sintomas comuns da IC, como
falta de ar grave, tornozelos inchados, ganho de peso rápido,
e dificuldade de locomoção. 6
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pessoa espera uma semana
ou mais para procurar o médico
ou nunca procura, mesmo
ao sentir os sintomas
da insuficiência cardíaca.6

As pessoas em geral têm mais medo de
derrame (41%), câncer avançado (43%) ou
infarto (12%) do que da insuficiência cardíaca (4%),
ainda que a insuficiência cardíaca seja mais letal. 6
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A incidência de insuficiência cardíaca está aumentando,
impulsionada pela piora no estilo de vida, envelhecimento da
população, e pelo aumento da sobrevida após infartos. 3,7

Se pudermos aumentar a consciência da população
sobre insuficiência cardíaca e seus sintomas,
poderemos ajudar as pessoas que vivem com
IC a cuidar melhor de sua doença.7
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