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Você sabia que dietas ricas em calorias, sódio e gorduras saturadas 
apresentam uma importante relação com as doenças?

A melhor estratégia para a redução de morbidade e mortalidade é a 
prevenção. A terapia nutricional é a primeira conduta a ser adotada.

Essa parceria visa proporcionar ao paciente o prazer em alimentar-se, 
mantendo-o nutrido, estimulando o apetite mesmo em preparações 
restritas em sódio e gordura.

O Hospital Unimed vem em parceria 
com a SODEXO na criação do Cuore. Um 
projeto que visa a diversidade de 
cardápio para pacientes com dietas 
restritas, oferecendo saborosos pratos 
assódicos, dando ênfase na cor, sabor e 
aroma, com ingredientes funcionais e de 
baixo teor de gordura.
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1 Introdução

Projeto Cuore

Uma alimentação saudável é a base do 
meu bem-estar. E o meu bem-estar é a 

base da minha felicidade!“ “

Setor de Nutrição



3 Nutrição

Alimentos ricos em sal 
que deve-se reduzir a ingestão:

• Conservas como: picles, azeitonas, cebolinhas, pepino, repolho e 
carnes em salmoura.

• Carnes de porco, embutidos e defumados (presunto, salame, 
mortadela, salsicha, linguiça, toucinho, bacon, carne seca, qualquer 
tipo de carne defumada), sardinha em conserva e bacalhau.

• Molhos à base de maionese, molhos de queijo, molho inglês, 
ketchup, molho tártaro, mostarda, molho de tomate, molho 
barbecue, molho de soja, extrato de tomate e molho tipo salsa.

• Enlatados como: ervilhas, milho, palmito, cogumelos e patês.

• Salgados fritos como coxinhas, risoles e empadas.

• Tabletes para tempero, condimentos preparados e temperos 
prontos, bicarbonato em pó, sal, caldo de carne, cubos de caldo de 
carne, molhos de carne e glutamato monossódico (GMS).

• Salgadinhos industrializados: batata frita, amendoim salgado, 
castanhas, tortillas, nozes, pipocas e bolachas.

• Engarrafados como: sucos, molhos, refrigerantes e água mineral 
gasosa.

• Desidratados como sopas de pacote e algas.



Alimentos ricos em gordura
que deve-se reduzir a ingestão:
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• Leite integral, creme de leite, iogurte integral e requeijão.

• Queijos gordurosos (mussarela, parmesão, provolone, prato).

• Carnes bovinas gordas, carne de porco, embutidos como: presunto, 
salame, mortadela, salsicha, linguiça e toucinho.

• Gordura de origem animal: banha, manteiga com sal e margarina 
com sal.

• Conservas em óleo (atum, sardinha, anchova, salmão, etc).

e amanteigados.

• Doces à base de leite integral, sorvetes, chocolate e chantilly.

• Massas prontas para tortas e bolos.

• Frituras em geral , como  pastéis, coxinhas, empanados, folhados, 
milaneza e dorê.

que contenham massa folhada, biscoito 

• Frutas: abacate e coco.

• Gordura vegetal hidrogenada e preparações 

• Molhos à base de: maionese, ketchup e mostarda.



Uma alimentação equilibrada e com atividade física é o grande 
desafio da medicina moderna. Uma dieta balanceada com 
concentrações adequadas de carboidratos, proteínas e lipídios, é 
uma aliada fundamental no tratamento de doenças e na 
manutenção da Saúde. É de grande importância mudar nossos 
hábitos, pois o modo de vida moderno está levando a um 
aumento assustador das doenças cardiovasculares. Uma 
epidemia que tem que ser combatida como todas as outras e esse 
combate só será eficaz com boa alimentação e atividade física!
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Doutor Filippo Coutinho – Cardiologista

“

“

2
Alimentação e
Atividade Física
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As fibras solúveis tem importante benefício quanto à redução do 
colesterol sanguíneo, diminuição dos níveis de triglicerídeos, redução da 
pressão arterial e diminuição dos níveis de glicose pós prandial. Seu 
consumo deve ser de 20 a 35 gramas/dia para adultos. As principais fontes 
são as frutas, verduras, farelo de aveia e farelo de trigo.

Consumir alimentos funcionais oferece benefícios à saúde que podem 
prevenir ou tratar algumas doenças. Veja abaixo quais benefícios eles 
trazem à saúde:

Proteína de Soja

Fibras

Existem evidências científicas que consumir 25g de proteína de soja/dia 
reduz o colesterol plasmático e consequentemente o risco de desenvolver 
algumas doenças coronarianas. As principais fontes de soja na 
alimentação são: feijão de soja, queijo de soja (tofu), farinha de soja, leite de 
soja e o concentrado proteíco da soja. 

3
Alimentação funcional
e seus benefícios
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Ômega-3
Os ácidos graxos ômega-3 provenientes de peixes e óleos de peixes 
podem proteger contra doenças cardiovasculares. O consumo de peixe, 
duas vezes por semana, pode promover a diminuição da pressão 
sanguínea e da concentração nos níveis de triglicerídeos. As principais 
fontes são os peixes: cavala, arenque, sardinha, salmão, atum, truta e 
também os óleos de canola, soja e linhaça.

Fitosterol

Flavonóides

Extrato vegetal natural de semente de girassol e grãos de soja reduzem os 
níveis de colesterol se consumidos regularmente. São encontrados 
adicionados a cremes vegetais.

Grande relação na prevenção das doenças cardiovasculares. São 
antioxidantes encontrados nos alimentos, principalmente em sementes, 
castanhas, condimentos e ervas, bebidas como vinho e chá, frutas como 
cereja, amora, uva, morango, jabuticaba e alimentos como batata, berinjela, 
feijão marrom, cebola, rabanete, couve, escarola e nabo.



É frequente a refeição ser feita com alimentos misturados (a 
famosa sopa batida). Neste caso encontramos dois erros:

O s  a l i m e n t o s  d e v e m  s e r 
amassados, e não batidos, 
liquidificados ou peneirados. 

Não se deve oferecer os ali-
mentos todos misturados, pois 
isto dificulta a percepção de 
diferentes sabores e texturas 
pela criança.

1

2

Portanto a forma correta de 
iniciar a alimentação 
complementar é com 
alimentos separados!

No início a comida deve ser 
amassada com garfo, 

evoluindo para alimentos 
raspados, desfiados ou picados

em pedaços pequenos. 
Alimentos macios em pedaços

grandes também podem ser
oferecidos para a criança

pegar com a mão e levar à boca.

A��m���açã� c��pl�m�����
d� la�����e

Após o 6º mês de vida o bebê já pode receber outros alimentos além do 
leite materno e o ideal é que o aleitamento continue até, pelo menos, os 
dois anos de idade.

A introdução da alimentação complementar deve ser planejada pelo 
pediatra ou nutricionista, em conjunto com a família, considerando a 
idade do bebê, o retorno ao trabalho da mãe, amamentação, entre 
outros fatores.

A criança pode receber a mesma comida da família, se esta for
adequada e saudável, modificando a consistência se for necessário.

• Consuma peixe pelo menos duas vezes na semana.

• Use ervas aromáticas e temperos naturais para apurar o sabor dos alimentos 
como: cravo, canela, manjericão, noz-moscada, páprica, alho, cheiro-verde, tomilho, 
funcho, louro, hortelã, majerona, estragão, gengibre, canela, cebola, orégano, 
alecrim e coentro.

• Limite o consumo de bebidas e alimentos ricos em açúcar adicionado.

• Procure fracionar as refeições em 6 a 8 etapas ao longo do dia para facilitar o 
trabalho digestivo. Em alguns casos, a suplementação nutricional pode ser 
necessária. Consulte seu nutricionista/médico.

•Não consuma bebida alcoólica.

• Não fume ou utilize produtos que contenham tabaco.

• Limite a ingestão de gordura saturada, gordura trans e colesterol.

• Dê preferência a produtos desnatados.

• Caso o paciente apresente falta de ar e cansaço, é aconselhável que a 
consistência da dieta seja mais macia e de fácil mastigação (pastosa ou semi-
líquida) pois requer menor esforço.

• Não pule refeições. Grande parte das pessoas não toma o café da manhã. Ele é a 
base energética para o dia. Assim como a primeira refeição do dia, quem não almoça 
também prejudica o organismo. O perigo vem à noite, quando se compensa todas as 
refeições no jantar. É um período em que não há gasto de energia e, por isso, pode 
provocar um aumento de peso e ganho de gordura.

• além de Leia os rótulos das embalagens de margarinas, bolos, biscoitos, doces 
verificar a quantidade de gordura trans destes alimentos. Essas gorduras 
transformam óleos vegetais líquidos em gorduras sólidas,  que são usadas para 
aumentar o prazo de validade destes alimentos. Pipoca de microondas, bombons, 
sorvetes cremosos, tudo tem grodura trans. Esta gordura em excesso aumenta o 
risco de doença cardiovascular pois faz aumentar o olesterol LDL que contribui c
para formação das placas de gordura no interior das artérias.

9 Nutrição



• O sal não é o único vilão, quem já teve problemas do coração deve reduzi-lo. 
Numa casa onde moram por exemplo 4 pessoas, 1Kg de sal deve durar 1 mês e meio. 
Se durar menos, a família está consumindo sal demais.

• Se o potássio estiver normal poderá ser usado o sal dietético, pois este contém 
menos cloreto de sódio, substituído pelo cloreto de potássio. A medida poderá ser 
de 2 gramas de sal dietético no almoço e 2 gramas no jantar.

• Modere o uso de produtos dietéticos que contêm ciclamato de sódio e sacarina. 
Adoçantes estão liberados, mas atenção: os que contém ciclamato de sódio podem 
elevar a pressão arterial.

• Prepare a comida sem adicionar o sal, pois os alimentos já contêm em sua 
composição o sódio necessário ao organismo. Poderá ser usado 1 grama de sal por 
refeição, que corresponde a uma colherzinha de café.

• Escolha alimentos integrais para a maioria das porções de grãos, tente incluir 
na dieta um maior aporte de minerais e fibras, pois elas auxiliam na função intestinal 
e a prevenir o mau colesterol.

4 Dicas
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Doutor Jorge Luiz Ferreira Brandão - Cardiologista

O Coração gosta de investimento a longo prazo, portanto se 
exercite, não fume, coma de maneira saudável e seja feliz.“

“
• Prepare e consuma porções pequenas.

• Use cortes de carne magros (filet mignon, coxão mole, patinho) 
e  remova sempre a pele das aves antes do consumo.

• Prefira carnes, aves e peixes grelhados, assados ou 
cozidos.

• Aumente o consumo de frutas e verduras no lugar 
de sucos ou alimentos calóricos.

• Escolha produtos lácteos com pouca gordura.



Em um canto da casa, procure um local onde bata sol em 
algum momento do dia. Escolha uma jardineira ou um vaso de 
20cm de altura. Coloque terra adubada. Escolha mudas de 
hortelã, alecrim, manjericão, salsinha, cebolinha, ou outras de 
sua preferência. Plante, regue diariamente e aproveite os 
temperos!
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Fazer atividade física, ter uma dieta pobre em sal e gordura 
saturada, não fumar e não beber. Estas são medidas que 
prolongam e melhoram a qualidade de vida de qualquer pessoa!“ “

Doutora Margarida Maria de Ramos - Cardiologista



Prefira Modere Evite

Gorduras

Carne
bovina
e aves

Leite e
derivados

Peixes e
crustáceos

Carboidratos

Leguminosas

Sobremesas e
açúcar

Legumes,
berduras e

frutas

Ovos

Bebidas

Alimento (consumir de 1 a 2 x por semana)(consumir de 1 a 3 x por dia)
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Salame, presunto, linguiça, 
toucinho, salsicha, vísceras 
(coração, fígado, rim, miolo), 

pele de frango

Leite desnatado, extrato de 
soja, queijo branco, ricota, 

cottage, iogurte desnatado, 
coalhada desnatada

Leite integral, creme de leite, 
nata, queijos gordurosos 

(amarelos), iogurte e 
requeijão integral

Filé de pescado, badejo, 
linguado, garoupa. 

Salmão, sardinha, cavala, 
arenque, atum, truta

Mexilhão, marisco, 
camarão, pintado e 

dourado

Aveia, cevada, trigo. 
Arroz, massas, pães, 
biscoitos (integrais)

Croissants, brioches, pães 
recheados, biscoitos 
recheados, cereais 

matinais açucarados

Todos os tipos

Sorvete de fruta (picolé), 
gelatina light, compota 

de fruta sem açúcar, 
adoçante

Bolos recheados, tortas, pudins, 
chocolate, biscoitos amanteigados, 
recheados, doces a base de creme 
de leite, pão-de-ló, açúcar, mel e 

doces em geral

Leite semi-desnatado, 
requeijão light, creme de 
leite light, queijos light

Feijão, grão-de-bico, 
soja, ervilha, lentilha

Ovo cozido Quindim, maionese, 
fio de ovos

Pães, massas, bisoitos, 
arroz (branco)

Café coado com filtro 
de papel, refrigerantes 

e sucos light

Achocolatado, café expresso, 
refrigerante, sucos com 

açúcar, bebidas alcoólicas

Água de coco,  suco de 
fruta natural, bebidas de 

extrato de soja sem açúcar

Origem vegetal: 
soja, oliva, canola, 

milho, girassol

Manteiga, banha, toucinho, 
dendê, gordura hidrogenada, 

frituras (milanesa, dorê, 
empanados)

Frango sem pele, peito 
de frango, peito de peru, 

peito de chester

coxão mole, filet mignon), 
embutidos de ave (peru e 

frango). Lombo de porco magro

Carnes magras (patinho, 



Sal de ervas

Patê de Ricota com iogurte

Ingredientes:
20 gramas de alecrim desidratado
20 gramas de manjericão desidratado
20 gramas de orégano
20 gramas de sal marinho
Use uma balança para calcular com precisão os 20 gramas de cada 
ingrediente (mas, se não tiver, use como medida uma colher de sopa 
cheia).

Modo de Preparo: 
Liquidifique bem todos os ingredientes. Armazene o sal de ervas num 
vidro. Utilize-o como substituto do sal comum em todas as receitas.
A quantidade é a mesma que você utilizaria de sal comum.
A vantagem é que ele tempera e dá sabor com uma quantidade reduzida 
de sódio.

5 Receitas

Ingredientes:

1 copo de iogurte natural

Sirva com torrada de aveia ou de trigo integral.

1 ricota média

1 colher de sopa de orégano
1 colher de sobremesa de azeite extravirgem

Modo de Preparo: 
Em uma tigela, misture a ricota e o iogurte com um garfo.
Junte o orégano e o azeite e misture bem.
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Leguminosas
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Sanduíche de ricota com legumes

Salada colorida

1 fatia média de ricota

2 dentes de alho amassados

Modo de Preparo:

Ingredientes:
2 fatias de pão de forma integral

1 colher de sopa de cenoura ralada
2 fatias de blanquet de peru

1 colher de sopa de beterraba ralada

Cheiro-verde picado a gosto

Misture a ricota, o alho, o cheiro verde com 1 fio de azeite.
Passe o requeijão no pão e inclua a mistura feita com a ricota.

1 colher de sopa de requeijão light

Acrescente cenoura e beterraba e arrume o sanduíche.

Ingredientes:

1 pimentão amarelo

1 colher de suco de limão
4 colheres de sopa de azeite de oliva

6 unidades de tomate-cereja picados

Modo de Preparo:
Retire a semente do pimentão e corte em tiras.
Rasgue as folhas de alface. Coloque em uma vasilha e acrescente as 
laranjas, o tomate-cereja e o pimentão. Misture o azeite com o suco de 
limão e regue a salada. Salpique as castanhas e a semente de linhaça.

6 folhas de alface-roxa

2 unidades de laranja cortada em gomos

1 colher de semente de linhaça

6 folhas de alface-crespa

4 colheres de castanhas-do-pará picadas

6 folhas de alface-americana



É frequente a refeição ser feita com alimentos misturados (a 
famosa sopa batida). Neste caso encontramos dois erros:

O s  a l i m e n t o s  d e v e m  s e r 
amassados, e não batidos, 
liquidificados ou peneirados. 

Não se deve oferecer os ali-
mentos todos misturados, pois 
isto dificulta a percepção de 
diferentes sabores e texturas 
pela criança.

1

2

Portanto a forma correta de 
iniciar a alimentação 
complementar é com 
alimentos separados!

No início a comida deve ser 
amassada com garfo, 

evoluindo para alimentos 
raspados, desfiados ou picados

em pedaços pequenos. 
Alimentos macios em pedaços

grandes também podem ser
oferecidos para a criança

pegar com a mão e levar à boca.

A��m���açã� c��pl�m�����
d� la�����e

Após o 6º mês de vida o bebê já pode receber outros alimentos além do 
leite materno e o ideal é que o aleitamento continue até, pelo menos, os 
dois anos de idade.

A introdução da alimentação complementar deve ser planejada pelo 
pediatra ou nutricionista, em conjunto com a família, considerando a 
idade do bebê, o retorno ao trabalho da mãe, amamentação, entre 
outros fatores.

A criança pode receber a mesma comida da família, se esta for
adequada e saudável, modificando a consistência se for necessário.

G��p�� de a��m����� p��a � a�m�ç� e j�����

Verduras  e legumesLeguminosas
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Tabule diferente

Ingredientes:
250 gramas de sêmola de trigo
3 tomates maduros, sem semente, sem pele, cortados em  pedaços
1 dente de alho
½ xícara de chá de suco de limão
4 colheres de sopa de azeite
2 pepinos tipo japonês descascados e cortados em cubos pequenos
1 xícara de chá de salsinha picada
1 colher de sopa de hortelã picada
2 colheres de sopa de cebolinha picada
1 colher de café de sal

Acrescente os tomates cortados, os pepinos, a salsinha e a cebolinha.

Em um liquidificador bata os 3 tomates maduros, sem semente, sem pele, 
cortados em quatro, o alho, suco de limão e o azeite. Bata até formar um suco 
homogêneo.

Modo de Preparo:

Em uma saladeira, coloque a sêmola de trigo e vá misturando aos poucos 
com o suco de tomate, mexendo lentamente para hidratação da sêmola.

Tempere com o sal e leve à geladeira. Na hora de servir acrescente a hortelã 
picada mexendo delicadamente.



Ingredientes:

1 xícara de chá de cheiro-verde 
picado

300 g de grão-de-bico escorrido

1 cebola pequena picada

1 tomate grande sem semente 
cortado em pedaços

½ colher de café de noz-moscada ralada

1 colher de sobremesa rasa de azeite

Lave os tomates e retire a tampa na parte superior de cada um.

4 tomates maduros

1 colher de sopa de cebolinha picada

2 dentes de alho amassados
100 g de ricota \ 100 g de cottage

Retire as semente com uma colher de chá (utilize-a para fazer um molho de 
tomate). Em uma tigela, misture a ricota, o cottage, o alho, o azeite, a 
cebolinha, o manjericão e a noz-moscada. Com uma colher, recheie os 
tomates com a mistura. Coloque-os um ao lado do outro em um forma 
refratária e leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC, por 15 minutos, 
ou até que o queijo esteja derretido. Sirva em seguida.

1 colher de sopa de manjericão picado

Ingredientes:

Modo de Preparo:

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de orégano fresco

3 colheres de sobremesa de vinagre 
de maçã
2 colheres de sopa de suco de limão
1 colher de chá de manjericão fresco

Modo de Preparo:

Escorra, coloque em uma panela, cubra com água e cozinhe por 1 hora até 
ficarem macios, porém firmes. Escorra e reserve. Misture todos os outros 
ingredientes em uma saladeira, acrescente o grão-de-bico quando estiver 
frio. Deixe a mistura marinar por 4 horas na geladeira antes de servir..

Coloque o grão-de-bico de molho na água de um dia para o outro.

15 Nutrição

Sala de grão-de-bico

Tomate recheado



1 colher de sopa de açafrão ou cúrcuma

½ cabeça de couve-flor

Coloque para esquentar, de preferência no forno, até que a superfície do 
papel-alumínio esteja bem quente.

 1 abobrinha média cortada em cubos

 3 tomates maduros cortados em cubos

Ingredientes:
300 g de arroz integral cozido ao dente

 200 g de ervilhas frescas para decorar

2 xícaras de caldo de legumes (água do cozimento dos legumes)

 3 mandioquinhas cortadas em cubos

 1 cenoura média

 10 azeitonas verdes em rodelas

 ½ cabeça de brócolis japonês

Sal

Modo de preparo:
Cozinhe rapidamente os legumes, deixando-os 70% crus e reserve a 
água do cozimento.
Cozinhe também o arroz integral com açafrão.
Numa paellera, coloque todos os ingredientes misturados, despeje o 
caldo de legumes (água do cozimento dos legumes) e cubra com papel-
alumínio.

17 Nutrição

Arroz integral com legumes



Torta de abobrinha
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½ maço de salsinha e cebolinha bem picadinhas

Misture bem todos os ingredientes (não é necessário bater).

Coloque a massa no refratário e polvilhe com a farinha de rosca e a seguir 
com o queijo ralado.
Leve para assar em forno pré-aquecido em temperatura média (180°C) por 
aproximadamente 40 minutos.
Sirva fria para o lanche ou quente em uma refeição leve com folhas verdes.

Acrescente os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo, a salsinha e 
cebolinha.

Unte um refratário de tamanho médio com creme vegetal light e farinha de 
rosca.

Em uma tigela junte a abobrinha, a cebola, o alho e o tomate.
Modo de Preparo:

Tempere com sal, orégano e por último o fermento em pó.

2 cebolas grandes cortadas em pedaços pequenos

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento em pó

4 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de farinha de rosca
2 colheres de sopa de queijo ralado

5 colheres de sopa de farinha de trigo

Ingredientes:

03 abobrinhas grandes cortadas em pedaços pequenos

3 tomates maduros sem sementes, cortados em pedaços pequenos
2 ovos inteiros
½ xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de orégano



Coloque um pouco de molho no fundo e metade das folhas da massa da 
lasanha.
Alterne com a berinjela, o cottage e o peito de peru.
Coloque mais molho e faça outra camada de berinjela, cottage e peito 
de peru.
Continue com as camadas até terminar os ingredientes.
Na última camada, antes de colocar o molho, coloque as outras folhas 
da lasanha e o restante do molho por cima.
Salpique a mussarela e leve ao forno para gratinar.

Ingredientes:
6 a 8 folhas de lasanha
 2 berinjelas cortas no comprimento e grelhadas
 250g de peito de peru light
 150g de mussarela light (picada ou ralada)
 200g de queijo cottage
 200g de creme de leite light
 1 litro de molho de tomate

Modo de preparo:
Misture o creme de leite com o molho de tomate e reserve.
Monte a lasanha.
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19 Nutrição

Doure cada um dos legumes separadamente em frigideira, com um fio 
de azeite.

Se necessário, regue com um pouco mais de azeite.

½ xícara de chá de arroz selvagem pré-cozido

½ xícara de chá de trigo pré-cozido

½ xícara de chá de cenoura cortada em cubinhos

1 talo de alho-poró picado

Modo de preparo:

½ xícara de chá de abobrinha italiana cortada em cubinhos

½ xícara de chá de arroz integral cateto pré-cozido

Azeite Extra Virgem

Ingredientes: 

½ xícara de chá de berinjela cortada em cubinhos
2 colheres de sopa de manjericão picado

Doure o alho poró e misture aos legumes, manjericão e os grãos.

Sirva quente.

Quem olha para fora sonha, quem olha para 
dentro acorda. Nunca perca as chances que a 

vida te dá! Por isso, cuide-se!“ “

Doutor Jean Pierre Aquino de Almeida - Cardiologista

Risoto de grãos e legumes
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