
 
O PRAdA é um projeto de intervenção 
educacional, baseado na melhoria do 
padrão de consumo alimentar do doente 
hipertenso, com a finalidade de contribuir 
para o controlo da hipertensão arterial. 
Durante 6 meses, os participantes são 
acompanhados através de entrevistas 
telefónicas e presenciais, intercaladas por 
um intervalo de cerca de um mês e meio. 
 

Projeto PRAdA 
PRoposta de Alteração da Alimentação 

AGENDA DO MÊS DE OUTUBRO 

 Conclusão da 3ª entrevista presencial. 

 Início da análise de dados. 
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ALGUNS NÚMEROS 
 Dos 158 participantes em estudo (taxa de adesão de 90%), 150 e 140 foram, respetivamente, 
seguidos com sucesso nos dois momentos de avaliação já decorridos. 
A tabela 1 apresenta o número de participantes em cada entrevista do estudo, por ACES. 

ACES Loures  ACES Algueirão  Total 

1ª entrevista presencial (0 meses) 111 47 158 

1ª entrevista telefónica (1,5meses) 105 45 150 

2ª entrevista presencial (3meses) 98 42 140 

DICA CIENTÍFICA 
 Recomendamos a leitura do seguinte artigo, no qual se encontram as principais recomendações 
alimentares e de estilos de vida fornecidas no estudo PRAdA. 
 

Apple LJ. ASH position paper: Dietary approaches to lower blood pressure. Journal of the 
American Society of Hypertension (2010) 4(2):79-89. 
 

Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S193317111000046X# 

Consulte o site do projeto PRAdA para mais 
informações:  
http://projeto-prada.wikidot.com/ 

PONTO DE SITUAÇÃO 
  
Atualmente o projeto PRAdA encontra-se no seu quinto mês de aplicação da intervenção. Até 
agora as etapas concretizadas foram: 
 
 
 
 
Durante o mês de Setembro concluiram-se as 2ªs entrevistas telefónicas (mês 4,5) e iniciaram-
se as 3ªs e últimas entrevistas presenciais (mês 6). 

1ª entrevista 
presencial 

(mês 0) 

1ª entrevista 
telefónica 
(mês 1,5) 

2ª entrevista 
presencial 

(mês 3) 

2ª entrevista 
telefónica 
(mês 4,5) 

3ª entrevista 
presencial 

(mês 6) 
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Contactos:  
Violeta Alarcão– valarcao@fm.ul.pt   

Filipa Guerra– filipa.fguerra@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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NOTÍCIA NUTRICIONAL 

Na terapêutica não farmacológica da hipertensão, para além de alterações no consumo de 
sódio (geralmente consumido como sal), existem outros aspetos a ter em consideração, como o 
consumo de alimentos ricos em potássio. Vários estudos indicam que o consumo de alimentos 
ricos neste mineral contribui para a diminuição da pressão arterial, tanto em hipertensos como 
em indivíduos saudáveis, independentemente da deficiência em potássio. 
  
É possível consumir potássio em vários alimentos, especialmente frutas e hortícolas.  
Alguns exemplos são: couve-flor, acelga, cogumelos, espinafres, couve, couve de bruxelas, 
brócolos, abóbora, beringela, pepino, , abacate, damascos, melão, tomate, morango, 
banana,  salsa, pimentão, açafrão, raiz de gengibre, atum, linguado.   
 
Fonte: Houston MC. The importance of potassium in managing hypertension. Curr Hypertens Rep. (2011) 13(4):309-17.  
Disponível em: http://www.springerlink.com/content/xqp2kp70r76464n4/ 

DICA ALIMENTAR 
Cavala no forno com arroz de legumes 

 
Ingredientes: Cavala, Pimento vermelho, Cebola, Alho, Manjericão, Salsa, Sal. 
Ingredientes para o arroz:  Arroz, Abóbora, Beringela, Cenoura, Alho, Poejo, Sal. 

 
Compre cavala fresca e peça para escalar. Corte a cebola e o pimento às fatias, pique o alho e 
corte, finamente, a salsa e o manjericão. Tape o fundo de um tabuleiro de ir ao forno com a 
cebola fatiada e estenda as cavalas abertas. Distribua o manjericão, a salsa, o alho picado, os 
pimentos e um pouco de sal sobre as cavalas e regue com azeite. Cuidadosamente, distribua 
um pouco de água no fundo do tabuleiro ,para que a cebola não cole. 
Para acompanhar descasque e corte a cebola em fatias e a abóbora, beringela e a cenoura em 
cubos pequenos. Num tacho junte o azeite, a cebola e o poejo, deixe refogar. Adicione a água, 
deixe ferver, junte os legumes previamente cortados, o sal e o arroz.  
                                                                                             Boa degustação! 

O projeto PRAdA é financiado por: 

Dia Mundial do Coração 
 No dia 29 de Setembro celebra-se o Dia Mundial do Coração, que teve este ano o lema     

Um Mundo, Uma Casa, Um Coração. Neste dia a Federação Mundial do Coração alerta 
para a importância da prevenção das doenças cardiovasculares através de várias ações 
como palestras públicas, caminhadas, corridas e concertos por todo o mundo.  
 
Para mais informações sobre as comemorações deste dia poderá consultar:  

  http://www.world-heart-federation.org/index.php?id=123 
  https://www.facebook.com/worldheartday 
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