
Projeto PRAdA 
PRoposta de Alteração da Alimentação 
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DICA CIENTÍFICA 
 No mês em que se comemora o Dia do Não Fumador, recomendamos a seguinte leitura:   
Primatesta, P et al. Association Between Smoking and Blood Pressure : Evidence From the 
Health Survey for England. Hypertension, (2001) 37(2), 187-193.  
Disponível em: http://hyper.ahajournals.org/content/37/2/187.long  

 
Este é um estudo transversal com dados de 3 anos (1994-1996) do Inquérito Nacional Inglês,  
com o objetivo de perceber se existe diferença nos valores de pressão arterial entre fumadores 
e não fumadores, numa amostra representativa da população adulta inglesa.  
O estudo conclui que o tabagismo e a HTA têm um efeito sinérgico no risco de doença 
coronária, pelo que se recomenda a cessação tabágica em indivíduos hipertensos. 

 
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, intervaladas por 
cerca de um mês e meio. 
 

AGENDA DO MÊS DE NOVEMBRO 

 Conclusão da 3ª entrevista presencial. 

 Início da análise de dados. 

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 sexto mês de aplicação da intervenção. Até 
agora as etapas concretizadas foram: 
 
 
 
 
Durante o mês de Outubro 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) 

ALGUNS NÚMEROS 
 Dos 158 indivíduos recrutados (taxa de adesão de 90%), apresenta-se abaixo o número de 
participantes já entrevistados e os que faltam entrevistar no 3º e último momento 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 

Apesar de frequentemente associada ao envelhecimento, recentemente foi divulgado que a 
hipertensão não é uma doença só de adultos, pois 12% das crianças e jovens portugueses entre 
os 5 e 18 anos, sofrem desta patologia. A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda até 
6 g de sal por dia para adultos e 3 g para crianças. A média do consumo de sal na população 
portuguesa ronda os 12 g, o dobro do recomendado para um adulto. Uma vez que a refeição 
em casa é feita para toda a família, todos estão a ingerir mais sal e consequentemente as 
crianças estão a ingerir 4 vezes mais sal do que necessitam. 
O presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão alerta que esta quantidade de sal poderá 
fazer com que as nossas crianças vivam menos 10 anos. 
 
- Algumas recomendações para reduzir o consumo de sal: Reduza a quantidade de sal com que 
cozinha e tempera os alimentos, use especiarias e ervas aromáticas como alternativas ao sal. 
Prefira flôr de sal ao sal grosso e não coloque o saleiro na mesa. 

 
Fonte: http://www.publico.pt/Sociedade/criancas-comem-quatro-vezes-mais-sal-que-recomendacoes_1480741 

Financiamentos: 

DICA NUTRICIONAL 

Puré de castanhas 
 

Ingredientes:  ½ kg de castanhas; 1 cebola;  ½ chávena de leite vegetal (soja, aveia  
ou arroz); 1,5 l de água; 1 ramo de salsa; um pouco de funcho 

 
- Dar um golpe nas castanhas e cozê-las em água durante 30 minutos.  
- Escorrer e descascar. 
- Num tacho colocar as castanhas, a cebola picada, o funcho, o leite e a água – assim que ferver, 
reduzir a temperatura. 
- Cozinhar durante cerca de 15 minutos e passar pela varinha mágica até estar cremoso. 
- Adicionar a salsa picada.                        
 
Nota: Não esquecer que 6 castanhas são equivalentes (possuem a mesma quantidade de 
hidratos de carbono) a 1 pão!                                                                       Boa degustação! 

Dia do Não Fumador 

 
Segundo a OMS o tabaco é a principal causa evitável de morte a nível mundial! 
A 17 de Novembro de 2012 comemora-se o dia do Não Fumador. Esta iniciativa tem como 
objetivo prevenir o início do consumo de tabaco nos mais jovens, ajudar os atuais 
fumadores a deixar de fumar e proteger os não fumadores do fumo passivo.  
Para além das recomendações nutricionais, esta é uma mensagem também transmitida no 
estudo PRAdA. 

Pelo seu coração... Não fume! 

Agradecimentos: 

• ACES Loures 

• ACES Algueirão-Rio de Mouro 
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