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As doenças cardiovasculares (DCV's) - o que inclui doenças cardíacas e 
acidente vascular cerebral (AVC) – afetam pessoas de todas as idades e grupos 
populacionais, incluindo mulheres e crianças. As DCV's atualmente causam 
17,3 milhões de mortes a cada ano, onde 80% destas ocorrem em pessoas de 
baixa e média renda, tornando-se a causa número um de mortes no mundo.

Muitas dessas doenças têm início do desenvolvimento na infância e 
adolescência, levando ao estágio avançado da doença ou à morte prematura 
na vida adulta.

Crianças, em grande parte, dependem dos adultos para orientação sobre 
comportamentos saudáveis   por isso precisamos garantir que elas adotem 
bons hábitos de vida.

O Brasil foi um dos 194 países que �zeram um compromisso para reduzir as 
mortes prematuras por DCV em 25% até 2025. Entretanto, não conseguimos 
agir sozinhos, por isso as pessoas podem fazer mudanças para a própria saúde 
e de seus familiares, cuidando melhor da saúde do coração: Incentivando uma 
alimentação saudável e prática de atividade física, além de evitar o uso de 
tabaco e álcool, tendo em vista que crianças saudáveis   levarão à adultos 
saudáveis.

Criança saudável, adulto saudável: os fatos

Envolva-se:

Quase dois terços das mortes prematuras e um terço das 
doenças em adultos estão associadas à condições ou 
comportamentos que começaram na juventude, incluindo o uso 
do tabaco, a falta de atividade física e má alimentação;

 
Filhos de pais que fumam têm três vezes mais chances de 
adquirem este hábito na adolescência, permanencendo até a 
vida adulta;

Crianças com excesso de peso tendem a ser obesas na idade 
adulta e mais propensos a desenvolver doenças como diabetes, 
hipertensão e doenças cardiovasculares em uma idade mais 
jovem;

A atividade física que a criança aprende na infância continua na 
idade adulta, contribuindo para a diminuição do risco para a 
doença cardíaca e AVC na vida adulta.

Celebre o Dia Mundial do Coração em 29 de setembro de 2013. 
Atividades serão organizadas por membros e parceiros da World Heart 
Federation em todo o mundo e poderá incluir: palestras para a 
população, exames, caminhadas e muito mais.

Esperamos que este informativo forneça algumas ideias para começar 
atividades saudáveis para o coração; para mais inspirações, visite:

Sobre a Federação Mundial do Coração 
(World Heart Federation)

Sobre a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 
e a Diretoria de Promoção de Saúde Cardiovascular (DPSC)

A World Heart Federation lidera a batalha global contra doenças 
cardiovasculares e derrames com o foco em países de média e baixa 
renda por meio de uma comunidade unida de mais de 200 
organizações, membros que unem a força das sociedades médicas e 
fundações do coração em mais de 100 países.

Através do nosso esforço coletivo, nós podemos ajudar pessoas de todo 
o mundo a levar uma vida melhor e mais saudável para o coração.

A SBC é uma entidade sem �ns lucrativos criada em 1943 que tem como 
objetivo unir a classe médica especializada em cardiologia para o 
planejamento e a execução de projetos em benefícios da cardiologia 
brasileira.

A SBC também está comprometida em ajudar a população brasileira na 
prevenção dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares. A 
Diretoria de Promoção de Saúde Cardiovascular (DPSC) é quem atua 
junto à comunidade, realizando ações educativas à população por meio 
de diversos programas de prevenção e promoção de saúde 
cardiovascular e de cursos de emergências cardiovasculares.

Procure a regional da sua cidade e participe de nossos eventos. 

Patrocinio Brasil:

Patrocinio Mundial:

www.cardiol.br/prevencao
http://www.facebook.com/prevencao.sbc
http://twitter.com/sbc_prevencao

www.worldheartday.org

http://www.facebook.com/WHF
http://twitter.com/WHF



Comemore o Dia Mundial do Coração: ajude 
as crianças a seguir o caminho para um coração 
saudável para uma vida mais longa e melhor.

Exercite-se e incentive 
atividades físicas

Incentive uma dieta 
saudável para o coração

Diga não ao cigarro em casa

Saiba o que os motiva: Se vendo e se sentindo bem e com bom 
desempenho. Estes são fatores que motivam as crianças e 
adolescentes para comerem de forma saudável e serem 
�sicamente ativos: as crianças que recebem estímulos tanto para a 
prática de exercícios como para manter uma dieta equilibrada, são 
mais capazes de ter melhor rendimento e concentrar-se na escola, 
nos esportes e em casa.

Seja um bom modelo: A melhor maneira de in�uenciar o 
comportamento do seu �lho é através do exemplo. Você não 
precisa ser perfeito o tempo todo, mas se as crianças vêem você 
tentando comer direito e praticar atividades físicas, elas vão tomar 
conhecimento de seus esforços. Você vai transmitir uma 
mensagem de que a boa saúde é importante para sua família.

Manter as coisas positivas: As crianças não gostam de ouvir o que 
eles não podem fazer, ao invés disso diga-lhes o que elas podem. 
Deixe as atividades divertidas. Celebre conquistas e ajude as 
crianças e adolescentes a desenvolverem uma boa imagem de si.

Proporcionar às crianças oportunidades de aumento da 
atividade física: ser ativo com seus �lhos e praticar o que 
gosta  (pode-se incluir caminhadas ou irem de bicicleta à 
escola juntos).

Adolescentes querem tomar suas próprias decisões, enfatizar 
que não basta fazer o que gostam e sim que mantenham-
se ativos, incluindo jogar futebol com os amigos, dançar 
ou outras atividades divertidas que eles possam aprender. 
As atividades não têm que ser apenas esportes!

Os colegas podem desempenhar um papel in�uente na vida 
dos adolescentes e assim, criar oportunidades para que eles 
sejam ativos com os amigos. O elemento social vai ajudar a 
impulsionar o fator diversão e incentivar o entusiasmo para a 
prática de exercícios regularmente.

Limitar o tempo assistindo televisão ou jogando 
videogame para não mais de 2 horas por dia e oferecer 
alternativas mais ativas.

Fazer as refeições em família é um momento especial: 
Quando todos se sentam juntos para comer, há menos chance 
das crianças comerem os alimentos errados ou petiscar 
demais.

Fazer uma refeição saudável e divertida para as crianças: 
Escolha alimentos coloridos e envolva os �lhos no 
planejamento e preparo dos alimentos. Garanta que há opções 
saudáveis disponíveis em casa para os lanches.

Prepare o lanche do seu �lho em casa e certi�que-se que 
há escolhas saudáveis para levar à escola: Estimule-o a fazer 
as melhores escolhas na hora do lanche. Incentive a escola de 
seus �lhos para boas escolhas alimentares também.

Certi�que-se de cada refeição contenha pelo menos 2 a 3 
porções de legumes por pessoa e evite alimentos com altos 
níveis de gorduras saturadas, gorduras trans, sal e açúcar.

Tenha cuidado com os alimentos processados  , que muitas 
vezes contêm altos níveis de sal. A ingestão total de sal 
também deve ser limitada a menos do que 5 gramas por dia 
(cerca de uma colher de chá).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as 
crianças de 5 a 17 anos idade devem fazer pelo menos 60 
minutos de atividade física moderada (por exemplo, dança, 
caminhada no parque, passear com o cachorro, ajudar os 
pais a lavarem o carro...) a vigorosa (como correr, pedalar, 
nadar, brincar, praticar esportes competitivos) todos os dias. 
Se a prática de atividades ultrapassa 1 hora, os exercícios 
proporcionam ainda mais benefícios à saúde da criança.

Tente proibir o tabaco dentro de sua casa, evitando a 
exposição de seus �lhos ao fumo passivo. O fumo mata mais 
de 600 mil não-fumantes a cada ano, incluindo crianças.

Seja um modelo para o seu �lho e, se você fuma, tente parar 
- procure aconselhamento pro�ssional se necessário – 
lembrando que as crianças tendem a seguir o comportamento 
do seu pai. 

Eduque as crianças sobre os perigos do uso do tabaco para 
incentivá-los a não fumar.
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