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O que é uma Dieta Saudável para o Coração?
O que é uma dieta saudável para o
coração?
Quando for ordem do médico seguir uma dieta saudável
para o coração, isso quer dizer que você deve limitar a
quantidade de sódio, gordura saturada e colesterol nos
alimentos que consome. Uma dieta saudável para o
coração inclui alimentos frescos, que são naturalmente
pobres em gorduras saturadas, gordura trans e
colesterol. Adicionalmente, inclui um total de 25 a 35
gramas de fibra por dia. Limita o consumo de sódio a
um máximo de 2.000 a 2.400 mg por dia. Alimentos
saudáveis para o coração incluem carnes magras e
aves, peixe, bastantes frutas e vegetais, pães e cereais
integrais e ricos em fibras, gorduras e óleos saudáveis
para o coração, bem como produtos laticínios com baixo
teor de gordura.
Ao fazer escolhas saudáveis, você estará ajudando a
controlar seu colesterol no sangue e a limitar seu
consumo de sódio, ao mesmo tempo que ainda aprecia
uma alimentação saborosa.

♥ Produtos de leite desnatado ou com 1 % de gordura,
inclusive leite em pó desnatado ou com baixo teor de
gordura, leite desnatado evaporado, leitelho (ou leite
de manteiga – buttermilk) feito de leite desnatado,
Half & Half sem gordura, iogurte feito de leite
desnatado ou com 1 % de gordura.
♥ Limite as gemas de ovos a duas por semana. Use
claras de ovos ou produtos que substituem ovos à
vontade.
♥ Pães e cereais de grão integral, feijão e ervilhas
secos, além de salgadinhos com baixo teor de sódio e
de gordura, tais como chips assados com baixo teor
de sal, pipoca sem sal estourada em ar quente,
pretzels de grão integral sem sal.

Quais alimentos devo evitar?
•

Carne de primeira com muita marmorização (marbling
– gordura entremeada na carne), corned beef, carne
de peito (brisket), carne moída comum, costeletas,
frios comuns, bacon ou toucinho, salsicha, lingüiça,
pele de aves, miúdos, peixe e frango fritos; queijos
com alto teor de gordura e sódio, tais como queijo
americano, gorgonzola e similares, suíço, etc.

•

Temperos e condimentos, inclusive sal, glutamato
monossódico (MSG), sal com alho ou com cebola, sal
“lite”, sal marinho ou “kosher”, fermento em pó,
bicarbonato de sódio, molho de soja (shoyu), molho
inglês (Worcestershire sauce), molho chili, vinho de
cozinha com sal adicionado, molhos tipo teriyaki e
barbecue.

•

Manteiga, margarina em tabletes, gordura de bacon,
banha em geral, pasta de amendoim hidrogenada,
cream cheese, temperos de salada cremosos, molhos
com manteiga, molhos com creme, molhos com
queijo, nozes e sementes com sal, frituras, inclusive
batatas fritas e a maior parte dos alimentos
conhecidos como fast food.

•

Sopas enlatadas, desidratadas ou congeladas, sopas
cremosas e tipo chowder (com mariscos e frutos do
mar), tortas de frango ou carne congeladas ou
preparadas na loja, pizza ou lasanha congelada,
carnes congeladas com alto teor de gordura / sódio,
vegetais enlatados com alto teor de sódio.

Quais alimentos são recomendados na
dieta saudável para o coração?
♥ Frutas e vegetais frescos ou congelados, ou
enlatados com baixo teor de sódio (5 ou mais
porções diariamente).
♥ Ao escolher alimentos, sopas, condimentos
congelados ou outros alimentos de conveniência,
opte pelas alternativas com baixo teor de gordura e
com baixo ou nenhum teor de sódio.
♥ No máximo 5 a 6 “onças” (141 a 170 g) por dia de
peru ou frango sem pele, peixe pelo menos duas
vezes por semana, carnes magras com toda
gordura visível removida, queijos com baixo teor de
sódio e gordura, frios com baixo teor de sódio e
gordura.
♥ Ervas e condimentos frescos ou sem sal para
temperar, inclusive produtos do tipo Mrs. Dash®.
♥ Óleos e margarina não hidrogenados, tais como
azeite de oliva e óleo de canola, e margarinas
macias (em líquido ou em pote com 0 teor de
gorduras trans), nozes e sementes sem sal, pasta
de amendoim sem sal.

•

•

•

Leite com 2 % de gordura ou integral, leitelho
(buttermilk) ou iogurte feito de leite com 2 % de
gordura ou integral, creme fresco, alguns creamers
não laticínios, creme grosso, Half & Half, leite
condensado ou evaporado, sorvete, pudins com
leite e ovos (tipo custard), creme chantilly.
Chips de batata, chips em geral, inclusive tortilla
chips, pipoca com manteiga, pretzels com sal e
bolachas com alto teor de gordura / sódio.
Chocolate, bolos, biscoitos, pãezinhos tipo muffin,
donuts, croissants, pãezinhos tipo biscuit, doces de
confeitaria, panquecas, waffles e a maioria das
misturas para massas compradas em loja.

Como os rótulos dos produtos
alimentícios podem me ajudar?
Fatos Nutricionais
Comece por aqui

Verifique o total de
calorias por porção

Limite esses
nutrientes

Consuma esses
nutrientes em
quantidade suficiente

Ao jantar fora, experimente estas
dicas:
♥ Opte por alimentos assados na brasa, no forno,
grelhados, cozidos no vapor, escaldados (poached)
ou assados na panela, em vez de alimentos fritos,
“au gratin”, assados ao molho branco, recheados,
passados na manteiga ou preparados na frigideira
(sautéed), ou que levam molho de creme ou queijo.
♥ Divida um prato principal com o(a) seu(sua)
acompanhante, ou peça para embrulhar ½ do seu
prato para viagem antes de ser servido.
♥ Peça para prepararem a sua refeição com óleos
saudáveis, tais como de canola, azeite de oliva,
soja, girassol ou cártamo (safflower), e margarina
em vez de manteiga.
♥ Peça para não colocarem temperos nas saladas,
molhos em geral nos alimentos, ou para os
trazerem separadamente.
♥ Peça para preparem o seu prato sem sal adicional
nem glutamato monossódico (MSG). Fique longe de
carnes processadas, picles, molhos especiais,
inclusive molhos à base de soja e tipo teriyaki; limite
o uso de ketchup e mostarda.
♥ Peça frutas frescas, sorvete tipo sherbet ou sorbet
como sobremesa (essas opções podem estar
disponíveis mesmo que não constem do cardápio).
♥ Opte por saladas de vegetais em vez de sopas de
vegetais e use somente temperos saudáveis, tais
como azeite e vinagre para limitar o consumo de
sódio.

Tamanho da Porção 1 fatia (47 g)
Porções por Embalagem 6
Quantia por Porção
Calorias 160
Calorias de Gorduras 90
Valor % Diário*
Total de Gorduras 10 g
Gorduras Saturadas 2,5 g
Gorduras Trans 2 g
Colesterol 0 mg
Sódio 300 mg
Total de Carboidratos 15 g
Fibra dietética menos de 1 g
Açúcares 1 g
Proteínas 3 g
Vitamina A 0 %
Cálcio 45 %
Tiamina 8 %
Niacina 6 %

Guia Rápido para
Valor % Diário: 5 %
ou menos
é baixo
20 % ou mais
é alto

Vitamina C 4 %
Ferro 6 %
Riboflavina 6 %

* Valores Percentuais Diários são baseados
em uma dieta de 2.000 calorias. Os seus
próprios valores diários poderão ser mais altos
ou mais baixos dependendo das suas
necessidades calóricas.

Leia com cuidado os rótulos das
embalagens:
♥ Veja o tamanho de uma única porção e quantas
porções cada embalagem contém.
♥ Veja quantas calorias cada porção contém e faça
os ajustes necessários com base naquilo que você
planeja comer.
♥ Para uma dieta com 2.000 calorias, as quantidades
diárias totais devem limitar-se a: 56 – 78 gramas de
gordura total, 16 gramas de gordura saturada, < 2
gramas de gorduras trans, 16 gramas de gordura
saturada, < 300 mg de colesterol por dia. O sódio
deve ser limitado a 2.000 – 2.400 mg.
♥ Não deixe de consumir as 25 a 35 gramas de fibra
e as vitaminas e minerais de que você necessita
diariamente.
♥ A seção “Valor Percentual Diário” informa o
percentual de cada nutriente em uma única porção.
Se você quiser optar por uma quantidade menor de
algum nutriente, tal como sódio, opte por um
alimento com valor diário de 5 % ou menos. Se
você quiser uma quantidade maior de algum
nutriente, tal como fibra, opte por um alimento com
valor diário de 20 % ou mais.
Fonte: American Heart Association através do site www.americanheart.org
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