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1. RESUMO

A Hipertensão arterial  é uma doença crônica não contagiosa caracterizada

pelo  aumento  dos  níveis  pressóricos  nas  artérias.  O  objetivo  deste  estudo  foi

informar a população sobre compostos presentes em alguns alimentos que podem

influenciar  na  pressão  arterial,  controlando-a  quando  estiver  elevada.  Para

realização desta revisão bibliográfica foram utilizados artigos e livros cujos conceitos

como alimentos funcionais e compostos bioativos foram priorizados. Foi concluído

que certos alimentos quando consumidos de maneira não isolada tem a capacidade

de manter a pressão arterial estável, porém, dependendo do estágio da doença em

que o paciente esteja a orientação de um médico e o uso de medicamentos se torna

indispensável, juntamente com o controle da dieta.

2. INTRODUÇÃO

A  Hipertensão  Arterial  (HA)  é  uma  doença  crônica  não  contagiosa

caracterizada pelo aumento dos níveis pressóricos nas artérias, que faz com que o

coração exerça mais força que o habitual para circular o sangue. Esse evento pode

levar  a  alterações  no ritmo  cardíaco e  a  outras  doenças como infarto,  Acidente

Vascular Cerebral e insuficiência renal.  (DA CRUZ JOBIM, 2017).

No Brasil estima-se que existam cerca de 30 milhões de hipertensos, sendo

que 30% correspondem à população adulta e, que dos indivíduos com idade ≥ 60

anos,  60%  sejam  hipertensos. Já  foi  considerado  que  a  HA acometia  regiões

influentes e população rica, como estado de São Paulo ou Rio de Janeiro pelo caos

da rotina diária que está diretamente relacionada ao estresse, contudo, ela ocorre

predominantemente  em  regiões  mais  pobres  como  região  amazônica  e  sertão

nordestino, devido à ausência de assistência médica e de controle dos fatores de

risco. (GALVÃO, 2016).

3. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica que possa ser

utilizada para informar a população sobre a influência de alimentos funcionais na

HA, avaliando a função de seus compostos orgânicos e de que forma eles agem

controlando ou prevenindo a hipertensão.

4. METODOLOGIA



A pesquisa constitui-se de uma revisão bibliográfica de natureza aplicada e

qualitativa cuja base de dados analisada foi artigos dos sites Bireme e Scielo e livros

em português sobre a abordagem terapêutica da hipertensão. 

5. DESENVOLVIMENTO

Qualquer atitude terapêutica com o intuito de controlar a pressão arterial (PA)

começa obrigatoriamente com mudanças no estilo de vida, o que é chamado de

tratamento  não  medicamentoso.  São  ações  práticas  e  simples  que  podem  ser

realizadas sem grandes dificuldades por  qualquer  pessoa,  têm efeito  positivo no

controle da PA e quanto mais medidas forem adotadas maior será a probabilidade de

sucesso. (PIERIN, 2004, p. 120).

Os  minerais  são  um  grupo  de  nutrientes  necessários  para  o  bom

funcionamento do corpo, devem ser obtidos a partir da dieta e cada um desempenha

uma ou mais funções específicas no nosso organismo.

A relação entre PA e a quantidade de ingestão de sódio é relativa, pois se

trata de uma condição conhecida como sensibilidade ao sal. Pessoas normotensas,

mas que são sensíveis ao consumo de sal apresentam chance cinco vezes maior de

ter HA se comparado com pessoas com baixa sensibilidade. (BECKERT, 2014).

O  cálcio  está  presente  em  produtos  lácteos  e  o  modo  como  ele  age

diminuindo a PA ainda não está totalmente claro, estima-se que ingestões diárias

superiores a 1.000 mg de cálcio poderão produzir  diminuições de 1,4 mmHg na

pressão sistólica e 0,8 mmHg na pressão diastólica isso porque ele age atenuando a

sensibilidade ao sal. (PEREIRA, 2009).

 O potássio é encontrado em alimentos como banana,  abacate e iogurtes

naturais. O estudo INTERSALT mostrou que existe uma correlação entre o consumo

ideal de potássio e manutenção da PA. Pois o consumo adequado deste íon (1560-

3120 mg/dia)  reduz a sensibilidade ao sal,  ao contrário,  dietas com restrição de

potássio mesmo que por um período curto de tempo aumentam a probabilidade de

indivíduos saudáveis desenvolverem essa sensibilidade. (PORTO, 2015).

O  magnésio  é  um  mineral  que  exerce  inúmeras  funções  no  organismo

incluindo produção de ATP, é encontrado principalmente em sementes, frutas secas

e  vegetais.  O  mecanismo  pelo  qual  ele  age  reduzindo  a  PA  ainda  não  está



totalmente esclarecido, contudo, pesquisas evidenciam que o magnésio atua como

um  bloqueador  natural  do  canal  de  cálcio  e  aumenta  o  óxido  nítrico  que  age

promovendo  o  relaxamento  do  músculo  liso,  ambas  funções  auxiliam  na

vasodilatação. (KLEIN, 2015).

6. RESULTADOS PRELIMINARES

O  consumo  de  compostos  alimentares  isolados,  não  exercem  grande

influência sob o controle  ou a prevenção da HA, uma dieta completa e rica em

nutrientes é ideal, para isso algumas indústrias de alimentos não deveriam apenas

diminuir  a  quantidade  de  gordura  e  colesterol,  mas  também  acrescentar

componentes funcionais em seus produtos pois a prevenção deste quadro diminui a

incidência de doenças secundárias a ela.
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