
PREVENÇÃO E SAÚDE

Você sabia que a doença 
cardiovascular é a que mais mata 
em todo o mundo? E são muitos 
os fatores que contribuem para 
que ela surja, como tabagismo, 
diabetes, pressão alta, obesidade 
e até a poluição do ar.

Um coração bate  
por você, cuide dele! 

29 de setembro 
Dia Mundial do Coração



PREVENÇÃO E SAÚDE

Atualmente, 520 milhões de 
pessoas apresentam doença 
cardiovascular (DCV) e a Covid-19 
agravou ainda mais os problemas 
cardíacos. Daí a importância de   
estarmos sempre atentos à nossa 
saúde, tomando alguns cuidados 
básicos: 

Não é fácil, mas uma dica é tentar ana-
lisar o que desperta a vontade de fumar. 
Ao identificar esses gatilhos, fica mais 
fácil substituir o cigarro por outro hábito 
saudável e que também lhe proporcione 
satisfação.

Algumas orientações gerais: evite os 
alimentos processados e pré-cozidos; 
substitua refrigerantes e bebidas adoci-
cadas por água ou sucos naturais; tente 
se alimentar com 5 porções de vegetais e 
frutas ao longo do dia; consuma alimen-
tos que são fonte de gorduras boas e 
ômega-3, como castanhas e salmão.

Pare de fumar

Equilibre a alimentação



PREVENÇÃO E SAÚDE

Cuide bem do seu amigo do peito para 
ter longevidade e qualidade de vida.

Pratique regularmente exercícios que 
elevem a sua frequência cardíaca. Hoje em 
dia já é possível fazer atividade física sem 
ter que assumir nenhum gasto. Há aulas 
disponíveis na internet, bem como aplica-
tivos que ajudam quem precisa começar a 
se exercitar, mas não sabe como. 

É importante cuidar da sua saúde e do 
seu coração. Converse com seu médico 
e siga as orientações para levar uma 
vida saudável!

Mexa o corpo

Cuide da sua saúde!
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