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REDUÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL



  A Hipertensão é uma condição na qual a 

tensão arterial encontra-se elevada, acima dos 
níveis considerados desejáveis ou saudáveis 
para a idade e a superfície corporal do 
indivíduo. 

Hipertensão

  Reduza a ingestão de sódio para não mais que 

2000mg (5000mg de sal/dia), que é igual no 
máximo 3 colheres de café rasas de sal, sendo 
igual a 3000mg + 2000mg de sal dos próprios 
alimentos.

Orientações
  Faça suas refeições em lugar tranquilo, 

alimentando-se devagar e mastigando bem;

  Fracione suas refeições (5 a 6 vezes por dia), 

sempre respeite os horários e as quantidades 
prescritas;

  Evite bebida alcoólica e fumo;

  Substitua o sal no preparo dos alimentos por 

temperos naturais como: salsinha, cebola, 
orégano, limão, gengibre, etc;

  No preparo dos alimentos, dê preferência aos 

molhos à base de frutas, temperos naturais, ervas 
aromáticas, vinagre, limão, alho, cebola, salsa, 
cebolinha;

  Não utilize temperos industrializados, como 

shoyu, mostarda, ketchup, caldos concentrados e 
temperos prontos;

  Observe a pirâmide alimentar, respeitando as 

porções, a quantidade e variedade dos alimentos.

Cuidado com o Sal

  Todos os alimentos industrializados possuem 

uma quantidade significante de sal, pois é 
utilizado para conservá-los. 

  O sal já foi largamente utilizado para preservar 

alimentos perecíveis quando ainda não existia 
geladeira. 

  Hoje, o sal ainda é muito usado em alimentos 

industrializados, tais como: embutidos (salames, 
linguiças, salsichas), carnes salgadas, enlatados, 
c o n s e r v a s ,  c o m o   p i c l e s ,  m o l h o s  e 
condimentados (mostardas, molhos a base de 
soja, pimenta, ketchup), queijos amarelos, sopas 
industrializada e temperos do tipo concentrados 
em cubinhos.

  O sódio não está apenas em alimentos 

salgados, está em conservantes (nitrito de sódio 
e nitrato de sódio), adoçantes (ciclamato de sódio 
e sacarina sódica), fermentos (bicarbonato de 
sódio) e realçadores de sabor (glutamato 
monossódico). 

  As doenças do sistema circulatório são as que 

mais matam no Brasil, e um dos principais fatores 
de risco é a Hipertensão Arterial.    

  Na maioria dos casos, a hipertensão resulta de 

fatores genéticos, de uma dieta com altos teores 
de sódio, da obesidade, da falta de atividade 
física, do estresse, ou da combinação destes 
fatores.

  Segundo pesquisas, o brasileiro consome 

mais do que o dobro de sal recomendando pela 
Organização Mundial da Saúde! Isso é super 
preocupante!   

 Além disso, o consumo excessivo de sal 

pode promover inchaço, dores de cabeça, 
osteoporose, problemas circulatórios, doenças 
cardíacas e renais.

  Dieta com conteúdo reduzido de sal, baseada 

em frutas, verduras e legumes; cereais integrais e 
leguminosas; leite e derivados desnatados; e com 
quantidade reduzida de gorduras saturadas e 
trans, reduz a pressão arterial em indivíduos 
hipertensos.

Qual a dieta indicada para a pessoa 
com hipertensão?
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