


Em vários países do mundo, principalmente no  hemisfério Norte o

Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita é 

comemorado no dia 14 de fevereiro, Valentine’s Day. No Brasil, já foi 

adotado como lei em diversas cidades, o dia 12 de junho como Dia 

de Conscientização da Cardiopatia Congênita, o nosso “dia dos 

corações”.

Em homenagem a todos os portadores de cardiopatia congênita, 

seus pais, familiares, profissionais envolvidos no tratamento e 

aqueles que perderam esta difícil batalha pela vida, criamos um 

símbolo brasileiro para ser usado na semana de 12 a 18 de junho

em todos os eventos que promovam a conscientização da 

cardiopatia em nosso país.



O design do lacinho da cardiopatia congênita é resultado de esforços conjuntos da 

equipe da AACC Pequenos Corações, bem como familiares e amigos que apoiam a 

causa.  Assim como o símbolo adotado nos EUA, suas cores lembram o fluxo 

sanguíneo no coração, ou seja, o vermelho representando o sangue arterial, e o 

azul, o sangue venoso. O encontro dos dois laços forma um coração e o pingente do 

centro, também em formato de coração pretende representar que são corações 

envoltos por outros corações, e dessa união, a causa! 

Este símbolo foi idealizado para ser usado livremente por toda a população na forma 

de broche/botton, e não deve, em hipótese nenhuma, ser comercializado. A AACC 

Pequenos Corações não vende este símbolo que foi por ela criado.

Os interessados em produzir este laço poderão solicitar patrocínio para o material a 

ser utilizado na confecção das peças e eventuais doações poderão ser feitas na 

conta corrente da AACC.

Esperamos que o desenho deste laço aumente a conscientização da cardiopatia e 

represente todos os pequenos corações com cardiopatia congênita!

Equipe AACC Pequenos Corações



Você vai precisar de: 

• Fitas de cetim nr. 2 simples (só uma face de cetim) – azul e vermelho

• Cola para E.V.A (ou cola quente)

• Pedra de bijuteria em formato de coração

• Base para broche ou pin para boton (tipo alfinetinho de segurança)



Corte as fitas de cetim em pedaços de 15 cm e coloque 

um pinguinho de cola em uma das pontas.



Una a fita azul com a vermelha, observando que a parte mais brilhante 

(cetim) deve estar pra cima, e ambas unidas em um ângulo de 60 graus. 

Observe que a fita vermelha deve ficar à direita e a azul à esquerda



Faça uma volta de laço primeiramente com a fita azul, 

colando na vermelha com um pinguinho de cola.



Agora faça um laço com a fita vermelha e cole sobre a azul. Observe 

que os dois laços devem ficar exatamente do mesmo tamanho, e 

unidos de forma a aparentarem um coração. 



Arremate colando a pedra no formato de coração

bem no centro.



Espere secar. Observe que o laço da fita azul ficou à esquerda e o 

laço da fita vermelha, à direita



Corte as pontas das fitas na transversal e em seguida queime bem 

de leve com a chama de uma vela ou isqueiro, para não desfiar.



Pronto! O seu broche/botton está prontinho para ser usado, e assim o 

Dia da Conscientização da Cardiopatia Congênita 

será divulgado de uma maneira bonita em seu meio.

Não se esqueça de colar atrás um alfinetinho de segurança, de preferência 

aqueles próprios pra broche, para ser afixado na sua roupa.
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