
 

 

 

 

 

 

O projeto PRAdA é um projeto de intervenção, do 
tipo educacional/comportamental, individualizado e 
centrado no doente hipertenso medicado, para 
controlo da hipertensão arterial (HTA) através da 
alteração de comportamentos alimentares, em 
complemento com a terapêutica farmacológica. 

 

 

 

 

 

 

Projeto PRAdA 
PRoposta de Alteração da Alimentação 

AGENDA DO MÊS DE JULHO 

 Conclusão da 1ª 
entrevista telefónica. 

 Início da 2ª entrevista 
presencial. 
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DESENHO DE ESTUDO 
 A intervenção do projeto PRAdA, com a duração de 6 meses, tem como população-alvo os 

hipertensos medicados nativos portugueses e imigrantes oriundos de Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa (PALOPs), seguidos nos Cuidados de Saúde Primários da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo (CSPLVT). A amostra deste projeto consiste numa sub-amostra de 
participantes do estudo DIMATCH (Determinantes e Impacto da Adesão à Medicação e da 
Mudança Terapêutica no Controlo da Hipertensão Arterial em Coortes de Imigrantes e Não 
Imigrantes dos CSPLVT, PTDC/SAU-ESA/103511/2008) que responderam a dois questionários 
alimentares.   
A Figura 1 ilustra o desenho do estudo PRAdA. 

OBJETIVOS 
 Diminuição dos valores da pressão arterial (PA) através da melhoria: 

 - do padrão alimentar, 
- dos conhecimentos sobre alimentação saudável e das recomendações específicas 
para os doentes hipertensos. 

 
Adicionalmente, pretende-se avaliar a eficácia do protocolo de intervenção proposto. 
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Figura 1: Desenho  da intervenção do estudo PRAdA. 
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 - Contacto telefónico 
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PONTO DE SITUAÇÃO 
 Atualmente, o projeto PRAdA encontra-se no seu terceiro mês de execução. As principais etapas 

concretizadas ao longo deste período foram: 
 -Desenvolvimento do protocolo de intervenção e das recomendações para os participantes; 
 -Desenvolvimento dos instrumentos de recolha de dados; 
 -Seleção e convite dos participantes; 
 -1ªs Entrevistas Presenciais (realizadas nas Unidades de Saúde participantes). 
 
Durante o mês de Julho procedeu-se à conclusão da realização das 1ªs Entrevistas Telefónicas 
(follow-up 1 mês e meio - FU1,5M) e iniciaram-se as 2ªs Entrevistas Presenciais. 

Contactos:  
Violeta Alarcão– valarcao@fm.ul.pt   

Filipa Guerra– filipa.fguerra@gmail.com   
Isabel Cardoso– isa@gmail.com   

 
Unidade de Epidemiologia do Instituto de Medicina Preventiva 

Faculdade de Medicina de Lisboa, 
Avenida Professor Egas Moniz, 1649-028 Lisboa 

http://www.uepid.org  | Telf.: (351) 21 798 51 30 | Ext: 47091/47094  2 
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RESULTADOS 
 Para a realização deste projeto foram convidados 219 participantes, dos quais 158 aceitaram 

participar e realizaram a 1ª entrevista presencial (taxa de adesão de 72%).  No que toca às 
perdas, estas foram de 28% e a sua maioria deveu-se à exclusão de participantes (ex. ter 
frequentado a consulta de um nutricionista/dietista). As entrevistas foram realizadas entre os 
dias 18 de Abril e 31 de Maio.  
A tabela 1 apresenta alguns dados de caracterização dos participantes do PRAdA. 
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•  IX – Algueirão - Rio de Mouro 
 - CS Algueirão 
 - USF Natividade 

 -Utentes participantes no estudo  

O projeto PRAdA é financiado por: 

ACES Loures  
n = 111 

ACES Algueirão  
n = 47 

Total 
n = 158 

Idade (média) 60,0 59,9 60,0 

Sexo – masculino [n (%)] 46 (29%) 15 (9%) 61 (38%) 

Etnia – PALOPs [n (%)] 54 (34%) 36 (23%) 90 (57%) 

Excesso de Peso [n (%)] 43 (27%) 18 (11%) 61 (38%) 

Obesidade [n (%)] 54 (34%) 19 (12%) 73 (46%) 

Tabela 1: Caracterização dos participantes do projeto PRAdA. 

DICA NUTRICIONAL 

Sumo de melancia para hidratar e nutrir: 
Ingredientes: 1 copo de água mineral; 1 fatia de melancia sem casca e sem sementes, sumo de 
meio limão, gelo, 2 a 3 folhas de hortelã. 
Bata todos os ingredientes no liquidificador, coloque bastante gelo e está pronto a servir. 
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