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Introdução: A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco de doenças
cardiovasculares, sendo causador de mortes. Com o envelhecimento há um aumento da
pressão arterial. Os alimentos industrializados têm alto teor de sódio. A redução de
peso corporal interfere no abaixamento da pressão arterial. O uso do cloreto de
potássio ajuda a reduzir o consumo de sódio. A educação e o esclarecimento sobre a
doença e medicamentos são as melhores formas de aderir ao tratamento. Justifica-se
esse trabalho por procurar estratégias de redução do consumo de sódio por hipertensos
com desenvolvimento de receitas com baixo teor de sódio. Objetivo: Formular
preparações com baixo teor de sódio e baixo custo, realizar a análise sensorial, avaliar
sua aceitabilidade segundo o sabor, a aparência e consistência e sua composição
nutricional.
 Metodologia: Realizou levantamento de preparações com alto teor de sódio e a
quantidade de sal foi alterada por sal light, ervas e condimentos. As receitas foram
feitas para atender refeições como o almoço, Escalope com Creme de Espinafre, e
lanche, Pão de Batata Integral e Patê de Ricota. Analisou o teor de energia,
carboidratos, proteínas, lipídios, colesterol, fibras, vitamina A, vitamina C, sódio,
ferro, cálcio e potássio das formulações. Os resultados de aceitabilidade foram
analisados pela escala hedônica de nove pontos. A comparação de preços foi feita para
comparar o custo das formulações tradicionais e daquelas desenvolvidas.  Resultados:
Houve redução de 62,40% no teor de sódio do escalopes com creme de espinafre;
94,23% no pão de batata, 68,53% no patê de ricota e 88,81% no pão de batata com o
patê de ricota. Percebeu que a preparação modificada de escalope com creme de
espinafre apresentou redução no valor energético, lipídios, colesterol, vitamina A e
ferro. Houve aumento do potássio, cálcio, proteína, carboidratos, fibras e vitamina C.
O Pão de Batata Integral reduziu o valor energético, lipídios, colesterol, carboidratos,
cálcio, proteínas, ferro e vitamina A. As fibras, potássio, vitamina C aumentaram. No
Patê de Ricota houve redução do valor energético, lipídios, colesterol, cálcio, ferro,
vitamina A e C. Houve aumento nas proteínas, carboidratos e potássio. As fibras não
alteraram. Os resultados do teste de aceitação demonstraram que o escalope com
creme de espinafre apresentou diferença estatística entre os atributos sensoriais. No
pão de batata houve diferença significativa entre as avaliações da aparência, sabor e
consistência. O Pão de Batata Integral com o Patê de Ricota obteve uma melhor
aceitação do que ele sozinho. O Escalope com creme de espinafre foi acrescido (2g) de
cloreto de sódio. As preparações modificadas ficaram mais baratas, com exceção do
Pão de Batata Integral. Conclusão: Demonstrou que é viável reduzir o sódio das
preparações. Através do resultado da análise sensorial constatou que a população
preocupa em consumir produtos com baixo teor de sódio. É preciso haver uma
conscientização sobre os malefícios do consumo excessivo de sódio e o
desenvolvimento de novas preparações e sua divulgação.
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