


 
 
DEIXE-NOS OUVIR O 
BATER DO SEU 
CORAÇÃO! 
 
 
 
 

 
MARQUE JÁ A SUA CONSULTA! 
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EXERCÍCIO FÍSICO NO PÓS ENFARTE DO MIOCÁRDIO: 
 

 Reduzir o risco de morte súbita, de novo E.M. ou de 
novos acidentes cardiovasculares 
 Diminuir ou limitar o impacto fisiológico e psicológico do 
Enfarte do Miocárdio 
 Optimizar a capacidade funcional 
 Evitar/Prevenir a progressão subjacente ao processo 
arterioesclerótico 
 Aumentar o “status” profissional e vocacional do 
paciente 
 

Consulte o nosso Cardiologista! 

CARDIOLOGIA 
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Saber mais sobre a hipertensão arterial é o 
primeiro passo para prevenir e controlar esta 
doença que evolui sem sintomas, mas que 
tem grandes riscos para a saúde. 
 

Se tiver o cartão TagusCard a enfermeira faz 
a medição gratuita da sua tensão. 
 
Consulte o nosso Cardiologista! 

CARDIOLOGIA 
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CARDIOLOGIA 

A hipertensão evolui sem sintomas: os danos vão-se 
instalando de uma forma silenciosa em órgãos como o 
coração, os rins, os olhos, os pulmões e o cérebro. Como 
consequências a doença cardíaca, o AVC (Acidente Vascular 
Cerebral) e a insuficiência renal são alguns dos riscos se a 
pressão arterial não for bem controlada. 
 

Se tiver o cartão TagusCard a enfermeira faz a medição 
gratuita da sua tensão. 
 
Consulta o nosso Cardiologista! 
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CARDIOLOGIA 

Fibrilhação auricular é a causa de 15% 
dos casos de Acidentes Vasculares 
Cerebrais (AVC) em Portugal. 
 

Estima-se que mais de 140 mil 
portugueses acima dos 40 anos tenha 
fibrilhação auricular e muitos deles não 
estão devidamente diagnosticados. 
 
Consulte o nosso Cardiologista! 



     Rua José Joaquim Marques, 4A, 2870-348 Montijo  
     geral@tagusclinic.pt     http://www.tagusclinic.pt http://www.facebook.com/TagusClinic              212 31 50 50   /   910 31 31 41 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

A hipertensão arterial é um reconhecido factor de risco 
das doenças cardiovasculares. 
 

A hipertensão arterial não tratada não desaparece por 
si, mas pode ser adequadamente controlada se as 
indicações do seu Médico forem escrupulosamente 
seguidas. 
 

O tratamento da hipertensão arterial deve ser um 
compromisso para toda a sua vida. 
 

Consulte o nosso especialista! 


