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Escolhendo oMelhor
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Vencendo aSolidão
Superando aCompulsão

Revertendo oDiabetes
PCâncer

revenindo o 

VivendoFeliz

+ para mulheres
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Cuidando do Doenças do coração são as 
que mais matam no mundo. 
Estão aumentando entre as 

mulheres, principalmente 
decorrente dos males como 
estresse, tabagismo e dietas 

desequilibradas. 

Ataque cardíaco, é a principal 
causa de morte no mundo 

ocidental.
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A hipertensão arterial ou 
pressão alta é uma 

doença caracterizada 
pela elevação dos níveis 

tensionais no sangue. 
20% da população 

brasileira tem.
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À partir de 140 X 90 mmHg é 
considerada pressão alta…
Quanto mais alta, maior o 

risco de complicação.
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Colesterol elevado – Substâncias
se depositam nas artérias,  

podendo restringir a passagem
de sangue o que pode levar à 

um infarto ou isquemia cerebral.
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Hábitos que prejudicam o coração: 

• hábito de fumar e beber 
• sedentarismo
• obesidade 
• alimentação errada
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estratégias para 
um coração saudável.
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1- Evite o cigarro e bebidas 
alcoólicas
A fumaça do cigarro é muito 
prejudicial tanto para as artérias 
como para os pulmões
O álcool altera o Sistema 
nervoso, é também é um tóxico 
para o corpo.  Fuja deles se quer 
ter saúde...

7estratégias para 
um coração saudável.
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O vinho não é bom 
para o coração? 

Vinho tinto e suco de 
uva são fontes de 

resveratrol, 
antioxidante que 

pode ajudar a inibir 
a formação de 

placas de gordura no 
sangue.

Cuidando do 

O vinho tem os 
malefícios e riscos 

do álcool. Fique com 
o suco de uva, que 

tem os 
antioxidantes, é 
delicioso, super
saudável e mais 

barato.
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2- Seja ativa fisicamente

No mínimo 30 minutos de 
caminhada por dia...

7estratégias para 
um coração saudável.
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3- Perca os quilinhos extras 
Só em diminuir 5 a 10% do seu 
sobrepeso, já faz uma grande 

diferença na sua pressão arterial 
e nível de açúcar no sangue, 

bem como na sua autoconfiança 
e bem-estar.

7estratégias para 
um coração saudável.
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4- Escolha bem os alimentos 
Adicione mais frutas e vegetais, 

grãos integrais, proteínas dos 
feijões, castanhas, nozes. 

Subtraia de sua dieta alimentos 
gordurosos, frituras, carne 

vermelha, refrigerantes, e doces 
em excesso. 

7estratégias para 
um coração saudável.
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5- Coma bem de manhã
Desjejum saudável protege o 

coração. Exemplos: 1- mingau 
de aveia com frutas e castanhas, 

2- granola com banana, 
morango ou outra fruta.

3- pão integral com pasta de 
amendoim e frutas

7estratégias para 
um coração saudável.
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6- Durma bem
Protege contra pressão 
alta, arteriosclerose, 

ataque cardíaco, derrame, 
diabetes e obesidade

7estratégias para 
um coração saudável.
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Cuidando do Dicas para dormir bem: 7estratégias para 
um coração saudável.

Vá para a cama sempre no mesmo horário. 

Não beba nada que contém cafeína. 

Durma num quarto escuro e tranquilo.

Não veja televisão tarde da noite. Notícias ruins, filmes de 
ação podem atrapalhar o sono.

Coma pouco a à noite.
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7- Relaxe
Relaxar é o melhor caminho de 

baixar a pressão
Um relaxamento de poucos 

minutos cada dia pode baixar 10 
pontos ou mais, é de graça e 
não tem efeitos colaterais. 

7estratégias para 
um coração saudável.
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Cuidando do Escolha uma frase, um texto bíblico, uma pequena oração

Sente-se num lugar confortável e feche os olhos.

Respire pelo nariz profundamente, mas devagar. 

A cada inspiração repita mentalmente o verso.

Quando os pensamentos vem à sua mente, não se preocupe, 
retorne a atenção no seu verso.

Faça isso durante 10 minutos ou mais.

O último minuto fique apenas quieta respirando. 

Abra os olhos… Faça isso uma ou duas vezes ao dia.
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As mulheres que não 
fumavam ou bebiam, 

tinham uma alimentação 
saudável, faziam 

exercícios regularmente, 
com um peso ideal, 

tinham 83% menos 
chance de desenvolver 

doenças do coração.
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O novo remédio
revolucionário.

Você acredita que 
existe um remédio 
que diminui o risco 

de doenças do 
coração
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Perdão
Dr. Luskin da Stanford University
estudou como o perdão ajuda 
doentes no processo de cura.
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Como afeta o corpo?
Raiva:  Os músculos enrijecem, causando 

dores no pescoço, ombros, e região lombar. 
Artrites e dores crônicas começam a surgir. 
A digestão é afetada. A respiração se torna 

mais difícil e a raiva também afeta o 
sistema de defesa, deixando a pessoa 

vulnerável às doenças.
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Dr. Luskin explica que durante o 

momento de raiva, o colesterol e a 
pressão arterial se elevam. O perdão 

é o remédio comprovado pelos 
pesquisadores, que diminui a pressão 

arterial naturalmente. 
Você pode comer corretamente e 
fazer exercício físico, mas se o seu 
coração é cheio de raiva, você não 

terá saúde plena.
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Como perdoar?

É muito fácil falar para os outros...
mas eu não consigo...
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1. Esteja consciente da sua raiva.

Não negue o que foi feito contra você.
Não justifique o ofensor se culpando.
Escreva toda a sua raiva num papel. 

Isso ajuda a organizar os seus 
pensamentos. Escrever uma carta para 

o ofensor dá ótimos resultados. 
Geralmente não precisa ser enviada, 

mas tem efeito positivo em seus 
sentimentos.
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2-Identifique as suas emoções

O que você sente?  Raiva, 
inveja, ressentimento, 

irritação. Você já escreveu a 
ofensa, e agora escreva os 

sentimentos que você teve e 
ainda tem desde então.
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Cuidando do 3. Cancele o débito
emocional

Escreva “Cancelado”, 
“Perdoado” na carta ao 

ofensor e no seu papel de 
sentimentos de raiva. Você 

pode rasgar esta carta, 
queimar o papel, como 

preferir.
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4. Coloque limites

Perdoar não significa aceitar ser 
ferida novamente. Você pode 
perdoar e decidir não mais se 

associar com esta pessoa ou se 
recusar a conversar num tom de 

voz que não seja respeitável.
Não continue sempre 

procurando a aprovação de 
quem o magoou. 
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5.Comprometa-se com o 

perdão.

Faça um compromisso pessoal 
ou público de perdoar.

Decida a cada dia não trazer à 
tona para o ofensor o que você 

já perdoou
Lembre-se que você decidiu 

perdoar e isso é uma escolha, 
não um sentimento.
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Você não está sozinha…
Deus pode te ajudar a cuidar

bem do seu coração: 
Comendo melhor, 

exercitando-se, descansando
mais e perdoando quem

ofende você!
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Guarde o seu coração… Bíblia SagradaCuidando do 


