Conecte seu coração à sua saúde

CAMPANHAS DE PREVENÇÃO
Sociedade Brasileira de Cardiologia

Sinal VERDE e sinal VERMELHO
para o SEU Coração!
Alimentos Saudáveis,
como frutas, legumes
e verduras;

Muito sal
causa aumento
de pressão!

Exercício é
tudo de bom!
Experimente!

Álcool e
tabaco:
Pé no freio!

Água refresca
e seu coração
agradece.

Cuidado com
situações de
estresse!
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Dicas pro seu coração
se sentir bem.

Evite longos
períodos
em jejum e
tente comer
de 3 em 3
horas.

Conheça
amigos do
SEU Coração:
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- Aveia
- Azeite de Oliva
- Peixes
- Uva e Suco de uva integral
- Frutas Vermelhas
- Soja
- Chocolate amargo
- Maçã
- Castanhas
- A dupla Tomate e Alho

Ah! Sempre que
for possível,
visite seu médico
e faça exames
de rotina!

Precisamos
de sal no
organismo,
mas em pouca
quantidade.

Álcool
pode ser
consumido,
mas com
moderação.

Já o cigarro
é um veneno
para todo o
seu organismo!

Substitua
o sal por
temperos
naturais.

s aqui!
Quais? Esse
- Alho
- Cebola
- Gengibre
- Pimenta
- Limão
- Coentro
- Hortelã
- Manjericão
- Alecrim
- Salsinha
- Cebolinha
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Benefícios dos exercícios
ao SEU Coração
Melhora a Respiração
Fazer exercícios aeróbicos deixa a respiração ofegante.
Sob orientação, você aprende a controlar a entrada e saída
de ar, melhorando sua capacidade respiratória.

Saudável e Fortalecido
Manter o coração em ritmo acelerado, sob monitoramento,
dá resistência ao músculo e o deixa mais saudável e
preparado para a rotina do dia-a-dia.

Ajuda a Emagrecer
Os exercícios fazem com que os músculos consumam
energia armazenada pelo corpo.
Assim, a pessoa emagrece.

Aumenta a Qualidade de Vida
Com todos esses benefícios, você
se sente mais disposto para suas
tarefas e percebe uma melhora
na SUA QUALIDADE DE VIDA.

Procure
Orientação Médica
sempre que for
iniciar uma prática
de exercícios!
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Estresse:
Um inimigo Silencioso.
À primeira vista, o estresse pode parecer um problema
comum e inofensivo em meio a uma rotina agitada. Mas o que
poucos percebem é que ele causa consequências físicas que
se agravam com o passar do tempo. O estresse é um inimigo
silencioso, principalmente quando se trata do coração.

E quais as Dicas para Prevenir o Estresse?
Simpliﬁque seu dia-a-dia.

Relaxe e pense mais em você.

Em vez de fazer todas as
tarefas sozinho, que tal pensar
em delegar ou pedir ajuda?
Se essa não é uma opção para
você, procure rever seus
processos e priorizar
suas demandas.

Adote hábitos que colaborem para
a sua tranquilidade. Aprender a
meditar e praticar yoga são ótimas
maneiras para começar. Atividades
assim ajudam a liberar hormônios
de satisfação e bem estar
no nosso corpo.
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Descubra o poder do
foco e da respiração

Faça pausas frequentes.

Manter o foco e adotar práticas
de respiração tem efeitos
positivos para permanecer no
momento presente e aliviar as
preocupações sobre situações
que ainda não aconteceram.

Pare para se reequilibrar. Levante
para beber água, respirar ar puro
ou conversar com os colegas sobre
outros assuntos. Assim, seu corpo
volta a um estado mais tranquilo e
pronto para retornar à tarefa.
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www.coracao.org.br
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Sociedade Brasileira de Cardiologia
Coloque seu coração à frente de suas escolhas.

www.portal.cardiol.br

