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PREVENÇÃO é o melhor para seu coração

1. Alimentação saudável

Nossa saúde é um reflexo daquilo que comemos por isso selecione melhor os seus 
alimentos e não fique longos períodos em jejum, tente comer de 3 em 3 horas.

2. Movimente-se

Inclua atividade física na sua rotina e diminua o tempo em frente à televisão.  
Com apenas 30 minutos diários o risco de ataques cardíacos e derrames já é menor.

Hipertensão arterial, diabetes, colesterol 
alto, tabagismo, excesso de peso, alimentação 
e sedentarismo são fatores que colocam em 
risco a sua saúde, podendo causar infarto e 

muitas outras doenças relacionadas ao coração. 
A prevenção ainda é o melhor caminho. 

Veja como adotar um estilo de vida  
saudável.
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3. Livre-se do cigarro

Se você fuma, procure seu médico e adote medidas para parar de fumar. A escolha é sua 
e os benefícios são imediatos

4. Mantenha um peso saudável

O excesso de peso aumenta o risco das doenças cardiovasculares. Atividade física regular 
e alimentação saudável ajudam no controle do peso
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6. Beba bastante líquido

A hidratação é fundamental para o equilíbrio do nosso organismo. Ingira ao menos 2 litros 
de água por dia.

Consulte seu médico 
regularmente e faça 
acompanhamento dos 
seus números: pressão 
arterial, colesterol 
e glicose. Verifique 
também seu índice 
de massa corpórea 
(IMC) e circunferência 
a b d o m i n a l .  C o m 
esses dados o seu 
médico é capaz de 
estratificar o seu risco 
cardiovascular.

5. Conheça seus números
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Conheça um pouco mais sobre os FATORES DE RISCO

Hipertensão Arterial

A Hipertensão Arterial ocorre 
quando a pressão que o sangue 
exerce na parede das artérias é capaz 
provocar danos a sua estrutura e 
aumentar o risco de infarto, derrame 
e de doenças renais. 

Tontura, falta de ar, palpitações, 
dor de cabeça frequente e alteração 
na visão podem ser sinais de alerta 
entretanto a hipertensão geralmente 
é silenciosa, por isso é importante a 
medida regular da pressão arterial

O valor ideal da pressão arterial 
é de 120 x 80  mmHg mas algumas 
variações nesses valores podem ser 
consideradas normais. Consulte 
o seu médico e visite o site www.
eusou12por8.com.br para maiores 
informações.

Veja o quadro abaixo:
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Colesterol elevado

O excesso de colesterol no sangue pode 
formar placas de gorduras na parede das 
artérias dificultando o fluxo sanguíneo ou até 
mesmo obstruindo essa passagem podendo 
ocasionar o infarto e  derrame. Colesterol 

alto é uma doença silenciosa, logo a sua 
identificação ocorre somente 

por exames de sangue 
que devem realizados a 

pedido do seu médico. 

Tabagismo

• Após 20 minutos a pressão e a pulsação já normalizam
• Em 2 horas já não há mais nicotina circulando no sangue 
• Entre 12 e 24 horas os pulmões já funcionam melhor
• Após 2 dias olfato e paladar já estão melhor Após 1 ano o risco 
de morte por infarto já reduz pela metade
• Entre 5 e 10 anos o risco de enfartar será igual ao de uma pessoa 
que nunca fumou
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Diabetes

Diabetes é uma doença que eleva os níveis de açúcar no sangue. Aumento da sede e 
da fome, grande vontade de urinar, cicatrização demorada, infecções gerais frequentes, 
diminuição de concentração e embaçamento da visão são sintomas de Diabetes. 

No adulto, o diabetes mais comum é o tipo 2, e assim como a hipertensão e o colesterol 
alto, também está associada com o aumento nas doenças cardiovasculares




