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RESUMO  

COUTO ROSA, M. S. Gosto umami: Uma alternativa para a redução de sódio no 

preparo das refeições. 2018. Dissertação (Mestrado em Nutrição em Saúde 

Pública) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, 

2018.  

Introdução: A alimentação na atualidade está relacionada a questões de saúde 

pública, por ser um dos fatores que contribuem com a incidência das doenças 

crônicas não transmissíveis, dentre elas, a hipertensão. O consumo excessivo de 

sódio está associado a vários efeitos prejudiciais à saúde, como o aumento da 

pressão arterial e doença cardiovascular. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o consumo diário de sódio não deveria ultrapassar 2,0g/pessoa/dia, 

por causa do aumento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis. Dados da última Pesquisa de Orçamentos Familiares mostram que 

os brasileiros consomem, em média, 4,7g/pessoa/dia, ou seja, mais que o dobro da 

recomendação da OMS. Objetivo: Verificar se o gosto básico umami, na forma de 

glutamato monossódico monoidratado, é uma alternativa para a redução de sódio no 

preparo das refeições. Metodologia: Foi realizado pré-teste para definir a 

concentração de MSG e sal a ser utilizada nas preparações. A quantidade para o 

arroz com sal foi de 1,08% de adição e para o arroz com sal e MSG foi de 0,54% e 

0,43% respectivamente. Para a carne com sal adicionou-se 1,10% de sal e para a 

carne com sal e MSG foi adicionado 0,55% e 0,44%, respectivamente. Uma amostra 

de arroz e de carne sem sal e sem MSG também foi preparada. Houve a 

apresentação a um vídeo como variável comportamental sobre adição de sal e 

saúde. Foi realizada análise sensorial – teste de preferência entre as 3 amostras de 

arroz e 3 de carne bovina - e análises físico-químicas para avaliar as quantidades de 

sódio e de ácido glutâmico nas amostras. A análise estatística dos resultados 

obtidos foi realizada por análise de variância ANOVA e teste de Friedman- valores 

de amplitude total estudentizada (q) /nota: nível em 5% de probabilidade. Também 

foram realizados cálculos dos valores de médias, desvio padrão, gráficos de 

distribuição, máximos e mínimos. As análises foram realizadas utilizando os 

softwares Microsoft Excel 2010, Stata12.0 e FizzBiosystemes®. Resultados: 

Participaram dos testes 103 indivíduos de ambos os gêneros, com idade entre 18 e 

57 anos, sendo que 52 assistiram ao vídeo e 51 não. Os resultados demonstraram 



 
 

que não houve diferença significativa entre assistir ou não ao vídeo no 

comportamento de intenção de adição de sal às preparações pelos provadores. Os 

testes de preferência das preparações do arroz e da carne não apresentaram 

diferença significativa entre as amostras preparadas apenas com sal àquelas 

preparadas com sal e MSG (p>0,05). Comparando as amostras de arroz com sal e 

de arroz com sal e MSG o resultado obtido na análise físico química foi de 30,2% de 

redução de sódio. Comparando as amostras de carne com sal e de carne com sal e 

MSG, o resultado obtido foi de 33,12% de redução de sódio. A carne bovina contem 

naturalmente ácido glutâmico livre (18 mg/100g), possuindo também inosinato (80 

mg/100g), o que potencializa o gosto umami naturalmente presente no alimento. 

Assim, por ser saborosa é possível reduzir mais o sódio quando comparada ao 

arroz, o qual possui naturalmente apenas 5,86mg de ácido glutâmico/100g, não 

apresentando quantidades significativas de inosinato. Conclusão: O MSG, que 

possui as propriedades gustativas do umami, pode ser um coadjuvante para reduzir 

a ingestão de sódio, conforme ficou evidenciado nos resultados do presente estudo. 

Descritores: Hipertensão, Redução de sódio, Umami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

COUTO ROSA, M. S. Umami taste: An alternative culinary tool to reduce 

sodium in the meal preparations. 2018. Master’s Thesis (Nutrition in Public Health) 

–São Paulo University, School of Public Health, São Paulo, 2018.  

Introduction: Current nutrition is related to public health issues, since it is one of the 

factors that contribute to the incidence of chronic non-communicable diseases, 

among them, hypertension. Excessive sodium intake is associated with several 

detrimental health effects, such as increased blood pressure and cardiovascular 

disease. According to the World Health Organization (WHO), daily sodium intake 

should not exceed 2.0g / person / day because of the increased risk of developing 

non-communicable chronic diseases. Data from the last Family Budget Survey show 

that Brazilians consume, on average, 4.7 g / person / day, that is, more than twice 

the WHO recommendation. Objective: To verify if the basic taste umami, in the form 

of monosodium glutamate monohydrate, is efficient in reducing sodium in the meal 

preparations. Methodology: A pre-test was performed to define the concentration of 

MSG and salt to be used in the preparations. The amount of salt added in plain rice 

was 1.08%. For rice with salt and MSG was added 0.54% of salt and 0.43% of MSG. 

To prepare meat with salt, 1.10% of salt was added. To prepare meat with salt and 

MSG, 0.55% of salt and 0.44% of MSG were added.  A sample of rice and meat 

without salt and no MSG was also prepared. A video about addition of salt and its 

impact on health was prepared as a behavioural variable. Sensory analysis - 

preference test between the 3 rice and 3 beef samples - and physical-chemical 

analyses were performed to evaluate the amounts of sodium and glutamic acid in the 

samples. Statistical analysis of the results was performed by analysis of variance 

ANOVA and Friedman test - values of total amplitude studentized (q) / note: level in 

5% of probability. Were also performed calculations of averages, standard deviation, 

distribution and maximum and minimum values. Analyses were performed using the 

software Microsoft Excel 2010, Stata12.0 and FizzBiosystemes®. Results: A total of 

103 individuals from both genders, aged between 18 and 57 years old, participated in 

the tests, 52 of them watched the video and 51 did not. The results showed that there 

was no significant effect of video watching on the intention of adding salt to the 

preparations. Preference tests for both rice and meat preparations showed no 

significant difference between the salt-only samples and those prepared with MSG 



 
 

(p> 0.05). When comparing the samples of rice with salt alone and rice with salt and 

MSG, the result obtained in the physical chemical analysis was 30.2% of sodium 

reduction. Comparing the samples of meat with salt alone and meat with salt and 

MSG, the result was 33.12% of sodium reduction. Beef naturally contains free 

glutamic acid (18 mg / 100 g) and inosinate (80 mg / 100 g), which potentiates the 

naturally occurring umami taste in the food. Thus, we hypothesize that because beef 

is umami-rich, it is possible to reduce sodium more than in rice, which naturally 

contains only 5.86 mg of glutamic acid / 100 g, and does not contain significant 

amounts of inosinate. Conclusion: MSG, which is the principal signal of umami 

taste, can be a cooking tool to reduce sodium intake, as evidenced in the results of 

the present study. 

Descriptors: Hypertension, Reduction of Sodium, Umami. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CAUSAS E INCIDÊNCIA DA HIPERTENSÃO 

A alimentação na atualidade está ligada a questões de Saúde Pública, por ser 

um dos fatores que contribuem com a incidência das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), dentre elas a hipertensão. O consumo excessivo de sódio 

tem se associado a vários efeitos prejudiciais à saúde, como o aumento da pressão 

arterial (PA) e doença cardiovascular (SARNO, 2009). 

Responsável por 9,4 milhões de mortes no mundo, segundo levantamento da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a hipertensão arterial sistêmica (HAS) atinge 

30% da população adulta brasileira, chegando a mais de 50% na terceira idade e 

está presente em 5% das crianças e adolescentes no Brasil, de acordo com as 

estimativas de 2015 da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH, 2015). 

Estudos epidemiológicos sobre a HAS são fundamentais para conhecer a 

distribuição da exposição, do adoecimento e as condições que influenciam a 

dinâmica de risco e controle na comunidade. No estudo de PERIN et al. (2013) 

foram utilizados alguns métodos para avaliação do consumo de sódio: o autorrelato 

(visando 3 diferentes comportamentos relacionados ao consumo de sal), 

recordatório de 24h, sal per capita, questionário de frequência alimentar, estimativa 

de consumo total de sódio e excreção urinária de sódio. O artigo de PASSOS et 

al.(2006) analisou estudos de prevalência de hipertensão no Brasil, de base 

populacional, em adultos, a partir de 1990. Foram incluídos todos os estudos 

publicados nas bases Medline e LILACS até 2004. A análise considerou a 

população-alvo, o desenho do estudo, o plano amostral, as características sócio-

demográficas da população, os critérios de definição de hipertensão e a análise 

estatística. Os autores concluem, nesta revisão dos estudos de base populacional 

da última década no país, que a HAS em adultos brasileiros atinge patamares que 

demonstram a necessidade de intervenção imediata da Saúde Pública, tanto na 

atenção em saúde como na tomada de medidas preventivas que visem à 

abordagem global dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. É marcante a 

preocupação com a metodologia e precisão da estimativa da prevalência, entretanto, 
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ainda são escassos os estudos sobre conhecimento, tratamento e controle da HAS. 

Mais resultados do estudo mencionado podem ser encontrados na figura 1. 

Figura 1 - Comparação dos estudos de prevalência da hipertensão arterial 
Brasil,1990 a 2004. 

 
Fonte: PASSOS,et al, 2006. 
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Segundo a pesquisa de risco global da hipertensão, em 2025 haverá 1,6 bilhões 

de pacientes no mundo. A HAS é responsável por 10% de todo o custo global de 

saúde, com o gasto estimado em US$ 370 bilhões de dólares por ano (SBH, 2015). 

A HAS é de fácil diagnóstico, pode ser tratada e o paciente pode ter uma boa 

qualidade de vida incluindo novos hábitos em seu cotidiano. No entanto, a SBH 

(2015) estima que apenas 23% dos hipertensos controlem corretamente a doença. 

36% não fazem controle algum e 41% abandonam o tratamento após melhora inicial 

da PA. 

1.2. RELAÇÃO ENTRE O IODO E O SAL 

O sal de cozinha, conhecido como sal “comum”, foi escolhido para a fortificação 

do iodo por ser de fundamental importância para a saúde humana, não apenas por 

ser utilizado de maneira universal no preparo e na industrialização dos alimentos, 

mas também devido à sua característica de ser ingerido regularmente em pequenas 

quantidades, o que o torna veículo ideal para o consumo de iodo (SANTOS et al., 

2011). 

Desde a década de 1950 é obrigatória a iodação de todo o sal destinado ao 

consumo humano. Nessa época, a cada 100 pessoas, 20,7 apresentavam Distúrbio 

por Deficiência de Iodo (DDI). Assim, com o propósito de diminuir essa alta 

prevalência, adotou-se a iodação universal do sal. Após cerca de seis décadas de 

intervenção, se observa grande redução na prevalência: a cada 100 pessoas, 1,4 

apresentavam DDI no Brasil (DAB, 2012). 

  Conforme a Tabela 1, é possível verificar alteração da prevalência de DDI no 

Brasil desde 1955 até o ano 2000. 

Tabela 1 - Distribuição da prevalência de DDI no Brasil.: 

Ano Prevalência de DDI 

1955 20,7% 

1974 14,1% 

1994 1,3% 

2000 1,4% 

Fonte: DAB, 2012. 
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Entretanto, um estudo realizado por KNOBEL et al. (2004) verificou que 86,5% 

dos escolares apresentaram elevados índices de excreção urinária de iodo. Em maio 

de 2007, em Genebra, Suíça, a Sexagésima Assembleia Mundial de Saúde 

classificou o Brasil como um país onde a população, de modo geral, apresenta 

consumo excessivo de iodo (BENOIST et al., 2008). O excessivo consumo de iodo é 

fator permissivo para que indivíduos geneticamente susceptíveis apresentem 

doenças da glândula tireoide (CAMARGO et al., 2006; TENG et al., 2006). Ou seja, 

o consumo de sal em excesso também está levando a população a um maior 

consumo de iodo. 

1.3. CONSUMO DE SAL NO BRASIL 

Pesquisas apontam que a população brasileira ainda está consumindo sódio em 

excesso e os estudos epidemiológicos nacionais, publicados até o momento, não 

verificaram o real impacto das modificações gustativas proporcionadas pelas 

diferentes formulações disponíveis no mercado, bem como nas preparações 

caseiras. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de sódio 

não deveria ultrapassar 2,0g/dia, por causa do aumento do risco de desenvolvimento 

de DCNT (WHO, 2007). Dados da última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

mostram que os brasileiros consomem, em média, 4,7g/pessoa/dia, ou seja, mais 

que o dobro da recomendação (IBGE, 2011; SARNO et al., 2013). 

O estudo da POF (2011) também conclui que, no período analisado, cada 

brasileiro consumia diariamente 1,031 quilos de alimentos e 4,46 gramas de sódio, o 

correspondente a 11,38 gramas de sal. De acordo com a OMS, o consumo diário de 

sal não deve ultrapassar 5 gramas. 

Uma das principais origens de ingestão excessiva de sódio pelo brasileiro se 

deve ao uso do sal de cozinha que representou 74,4% da disponibilidade domiciliar 

de sódio no país (SARNO et al., 2013). Este fato deriva da sua utilização para elevar 

a palatabilidade das preparações, sendo que a mesma diminui à medida que o teor 

de sal é reduzido, o que torna difícil a adoção desse novo hábito pela população 

(BEAUCHAMP e STEIN, 2008). 
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Entre as políticas para prevenir o avanço da hipertensão está a redução do 

consumo de sal. Para isso, no dia 7 de abril de 2011, o Ministério da Saúde fechou 

acordo com a indústria de alimentos para reduzir o teor de sódio (cerca de 40% do 

sal é composto de sódio) em 16 categorias de alimentos processados, como massas 

instantâneas, pães e bisnagas, nos quatro anos seguintes. No termo de 

compromisso, o Ministério da Saúde, em parceria com a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), comprometeu-se a elaborar o Plano Nacional de 

Redução do Consumo de Sal, a monitorar o teor de sódio nos alimentos 

processados, a acompanhar as tendências de consumo alimentar da população e a 

avaliar o impacto da redução desse consumo nos custos do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e na incidência de doenças crônicas (ANVISA, 2014; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014). 

Para diminuir os problemas relacionados à saúde pública no Brasil, além das 

políticas de nutrição, é preciso levar em conta o comportamento do consumidor ou 

as maneiras de propiciar insights para que o mesmo possa se apropriar de melhores 

escolhas para a sua saúde. Segundo CARVALHO (2010), o Marketing Social é o 

ramo do conhecimento que se dedica ao estudo da mudança comportamental dos 

indivíduos em resposta a intervenções de interesse social. Essas intervenções 

assumem com frequência a forma de programas conduzidos por entidades 

governamentais e geralmente têm sucesso limitado por não adotarem a adequada 

filosofia de marketing em sua concepção e orientação. 

1.4. MONITORAMENTO E PREVENÇÃO DO CONSUMO DE SAL 

De acordo com o World Health Report 2002 da OMS, dentre as estratégias para 

reduzir os riscos associados a doenças cardiovasculares em todos os contextos 

populacionais, as de redução do consumo de sal/sódio são as mais efetivas do 

ponto de vista econômico (WHO, 2002; 2007). 

Assim, a OMS recomenda que as nações criem estratégias/políticas/programas 

para a redução do consumo desse mineral. Segundo peritos globais, os programas 

nacionais devem ser estruturados em “três pilares” (WHO, 2007 apud 

FRANTZ,2011): reformulação de produtos e/ou refeições sem sal de adição ou com 

teores de sódio o mais baixo possível; mudanças ambientais que facilitem a escolha 

do consumidor por alimentos saudáveis (por exemplo, através de um sistema de 
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rotulagem claro para todos os alimentos industrializados e refeições); 

conscientização do consumidor e campanhas de educação (incluindo informações 

sobre os efeitos nocivos do sal e instruções de como ler os dados nutricionais nos 

rótulos). 

O Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor (IDEC) (MARTINS, 2014) 

desenvolveu o projeto “Redução de sódio em alimentos: uma análise dos acordos 

voluntários no Brasil”, que teve como objetivo avaliar a eficácia de políticas públicas 

e da regulação de alimentos no Brasil. O projeto incluiu as abordagens compulsórias 

e voluntárias sobre a rotulagem, a publicidade e a reformulação de produtos 

alimentícios, a fim de prevenir e controlar as DCNT relacionadas à alimentação não 

saudável. A OMS possui um plano de ação global de 2013 a 2020 focado em quatro 

DCNT (doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias 

crônicas), que são as principais causas de mortalidade e morbidade no mundo e que 

possuem quatro fatores de risco em comum: tabagismo, alimentação não saudável, 

inatividade física e consumo de álcool. Entre as ações propostas para promoção da 

alimentação saudável está a redução em 30% do consumo de sódio pela população, 

parar o crescimento da obesidade e do diabetes e reduzir a prevalência de pressão 

alta (WHO, 2013). 

Cabe à ANVISA fazer o monitoramento de todos os produtos que estão no 

mercado, inclusive aqueles abarcados pelo último acordo, geralmente sob a 

responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A 

legislação brasileira atribui a esse Ministério a responsabilidade pela produção de 

alimentos como carnes e derivados de leite. No entanto, uma vez que o produto 

esteja no comércio, a responsabilidade passa à ANVISA que tem a função de 

fiscalizar todos os produtos com vistas à proteção da saúde do consumidor. Essa 

agência reguladora realiza um monitoramento, cujas informações extraídas das 

coletas compõem um banco de dados da ANVISA. Com base nesse monitoramento, 

foram produzidos três informes técnicos. O 1º foi elaborado em 2010; o 2º, em 2012; 

o 3º, em 2013.Tais Informes foram úteis para a definição das metas nos diversos 

acordos (MARTINS,2014). 

Por mais que a indústria consiga cumprir esses acordos até 2020 é preciso muita 

cautela para divulgar essa redução de sódio nas embalagens. De acordo com as 
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conclusões do estudo de LIEN et al. (2012), enfatizar a redução de sal por meio de 

um rótulo na frente da embalagem pode ter um efeito negativo na percepção do 

paladar e uso de sal, especialmente quando os consumidores são capazes de 

provar diferenças entre um produto regular e um com sódio reduzido. Os logotipos 

mais apelativos de saúde que não enfatizam a redução não afetam a intensidade de 

sal percebida e, portanto, são soluções mais viáveis para indicar saudabilidade dos 

produtos com redução de sódio. 

Como medida de prevenção de ingestão excessiva de sódio pelo brasileiro, é 

preciso considerar toda forma de serviço de oferta de alimentação além da realizada 

na residência, como a alimentação fora do lar. No Brasil, a POF (2011) revelou que 

as famílias brasileiras aumentaram os gastos com a alimentação fora de casa em 

relação à 2002/2003. O percentual dessas despesas cresceu de 24,1% para 31,1% 

nesse período e o maior percentual de gastos com alimentação fora do domicílio 

ocorreu na região sudeste (37,2%), representando quase um quarto dos gastos das 

famílias (SPINELLI et al, 2011). 

Embora restaurantes self service sejam responsáveis pela alimentação de um 

contingente expressivo de pessoas, poucos são os estudos realizados no intuito de 

se conhecer as preferências de escolha, o porcionamento dos diferentes alimentos e 

a adequação nutricional dos cardápios. ABREU e TORRES (2003) observaram que 

os pratos mais consumidos em restaurantes self service por peso foram: arroz nas 

mais variadas formas de preparação, feijão e carnes em geral. 

De acordo com as conclusões do estudo realizado por SPINELLI et al. (2011), as 

evidências que relacionam o consumo excessivo de sódio com o maior risco de 

desenvolver enfermidades crônicas, são suficientemente sólidas para justificar a 

redução do teor de sal nas preparações dos restaurantes estudados.  Uma vez que 

a média de sódio presente nas três preparações (arroz, feijão e carne) 

ultrapassaram em 25% o limite máximo recomendado de ingestão para uma única 

refeição. Houve grande variação das quantidades de sódio nos alimentos estudados, 

evidenciando a necessidade de criação de receituário técnico padrão para a área de 

produção de refeições comerciais que, juntamente com a capacitação e a 

supervisão dos funcionários, garantem a qualidade dos processos, propiciando uma 

alimentação mais saudável para o consumidor. Para o setor de restaurantes 
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comerciais, as estratégias para redução do consumo de sal devem incluir a 

revisão/reformulação de receitas com a diminuição gradativa do teor de sal nas 

preparações, a eliminação do sal de mesa e a realização de campanhas de 

informação e conscientização do consumidor com relação ao uso excessivo de sal. 

OLIVEIRA et al. (2018), em seu estudo sobre a “Contribuição do sódio, avaliação da 

percepção do gosto salgado e aceitação de preparações em uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição”, constatou que apesar de fichas técnicas para o preparo de 

arroz branco e feijão, verificou-se que o arroz preparado na unidade de alimentação 

estudada apresentou o dobro do sal sugerido pelo guia (ANVISA, 2014), e o total de 

sódio estimado na refeição ultrapassava o recomendado para ser consumido em um 

dia. 

Alguns recursos poderiam ser utilizados para a redução de sódio no preparo dos 

alimentos como, por exemplo, temperos e ingredientes. O manual The Salt 

Reduction Toolkit, do Reino Unido, recomenda a não substituição total do sal por 

outros ingredientes que proporcionem o mesmo gosto, pois sua redução deve ser 

gradual de modo a promover adaptação ao gosto menos salgado, o que melhora a 

percepção de outros ingredientes (TSI, 2008 apud FRANTZ, 2011). Por isso, 

recomenda a utilização de ingredientes naturais, como alho, pimenta, cominho, 

gengibre, endro, cebola, orégano, vinagre, suco de limão, vinho e outros temperos 

que não contenham sal. Segundo BEZERRA (2008), outra forma de reduzir o uso de 

sal com ervas aromáticas é por meio do “sal de ervas”, um tipo de mistura composto 

de partes iguais de alecrim, orégano, manjericão e sal refinado. Este tempero pode 

ser acrescido em qualquer preparação, em substituição ao sal, realçando o sabor 

dos alimentos. Sua utilização tem sido recomendada para auxiliar no tratamento e 

prevenção de doenças cardiovasculares. 

No estudo de YONAMINE et al. (2005) analisou-se a composição centesimal de 

preparações adaptadas para população de doentes cardiovasculares, o que vem 

auxiliar no tratamento, contribuindo com uma alimentação prazerosa, sem privação 

de alimentos habitualmente consumidos. Com a utilização de um mix de temperos 

composto de alho, cebola, mostarda, páprica, orégano e pimenta do reino branca, 

todos os ingredientes desidratados para facilidade de conservação, foi possível 

reduzir o sódio de preparações pela não utilização do sal de cozinha. O 

conhecimento de técnicas de preparo, aliadas à diversidade de alimentos, 
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confirmadas pela análise química e de tabela, resultou em produtos adequados para 

indivíduos com restrições alimentares. Os resultados demonstraram que é possível a 

redução de lipídios (79 a 97%), colesterol (23 a 40%) e sódio (92 a 99%) nas 

preparações alimentícias modificadas.  

1.5. MARKETING 

O marketing é de suma importância quando falamos em comportamento do 

consumidor. No setor público, o marketing pode ser considerado a melhor 

plataforma de planejamento e gestão para uma agência especializada que queira 

atender às necessidades dos cidadãos, pois a preocupação central é a produção de 

resultados que o público-alvo valoriza (KOTLER e LEE, 2008). Isso se traduz, no 

setor público, por satisfação do cidadão e colocação de seus interesses em primeiro 

lugar. A mentalidade de marketing se revela, entre outros pontos, pelo foco centrado 

no cliente e por seleção e segmentação de mercados, identificação de concorrência, 

utilização plena dos “4Ps”: Produto, Preço, Promoção e Praça (distribuição) no 

composto de marketing e monitoramento dos resultados, especialmente resultados 

comportamentais (CARVALHO, 2010). 

Outros conceitos, como as Bases Evolucionárias do Comportamento do 

Consumidor e Wellbeing, também estão relacionados a redução de sódio na 

alimentação dos brasileiros por ser uma preocupação atual. A população busca cada 

vez mais saúde e bem-estar e, para isso, precisa receber conhecimento (cognitivo: 

malefícios que o excesso de sódio trás para a saúde) e também colocar em prática a 

adoção de um novo hábito (conotativo: reduzir o sódio no dia a dia). As emoções 

(afetivo) nas relações sociais significativas também influenciam a saúde, podendo 

ocorrer através de uma preferência ou uma lembrança do paladar como, por 

exemplo, a memória de como era gostosa a comida da mãe, da avó etc. Os três 

conceitos estão representados esquematicamente na Figura 2. 
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Figura 2 - Comportamento do consumidor com relação à adição de sal. 

 

Um dos recursos que fazem a avaliação dos aspectos afetivos é o uso da análise 

sensorial, ferramenta utilizada juntamente como auxiliar do Marketing, denotando a 

importância da avaliação humana dos produtos a que eles se destinam.  

No teste de preferência, deseja-se saber qual amostra é preferida em detrimento 

de outra. A preferência é uma apreciação pessoal, geralmente influenciada pela 

cultura (princípios religiosos, grupos raciais, vivência familiar, posição social, entre 

outros), além da qualidade do alimento. São necessárias equipes grandes para se 

obter uma diferença estatisticamente significativa nos resultados, que representem 

exatamente a população à qual o produto se destina (ANZALDÁUA-MORALES, 

1994).  

Segundo MUÑOZ et al., 1993 (apud ISAAC et al., 2012),  os testes sensoriais 

têm sido incluídos como garantia de qualidade por ser medida multidimensional 

integrada, possuindo importantes vantagens, como ser capaz de mensurar quanto 

julgadores gostam ou desgostam de um determinado produto, identificar a presença 

ou ausência de diferenças sensoriais perceptíveis, definir características sensoriais 

importantes de um produto e ser capaz de detectar particularidades que não podem 

ser detectadas por procedimentos analíticos. 



11 
 

A metodologia para avaliação sensorial de preferência de produtos alimentícios, 

por testes que se utilizam de escalas, é normatizada pela ISO 4121:2003 e NBR 

14141:1998. 

1.6. UMAMI, O 5º GOSTO 

Até o ano 2000, 4 gostos básicos haviam sido identificados: doce, salgado, azedo 

e amargo. No entanto, graças a uma atividade intensa de pesquisa, especialmente 

nos últimos 25 anos, hoje se reconhece a presença de um quinto gosto, o umami, 

palavra de origem japonesa que significa gostoso/ saboroso (IGIS, 2018). 

Dos 5 gostos, o doce e o umami parecem fazer parte desde o nascimento pelo 

primeiro alimento recebido: o leite. O leite materno é doce e rico em glutamato, e 

ambos podem contribuir para sua aceitação universal (PRESCOTT,2004). 

O primeiro relato da obtenção do ácido glutâmico data de 1866, quando o 

químico alemão Ritthausen descreveu a obtenção desse composto puro a partir da 

hidrólise ácida da gliadina, um componente do glúten. No entanto, como citado 

anteriormente, suas propriedades de realçar o sabor permaneceram desconhecidas 

até a primeira década do século XX quando, em 1908, o Professor Kikunae Ikeda, 

da Universidade Imperial de Tóquio, descobriu que o ácido glutâmico era o 

responsável pelo 5º gosto (AULT,2004). 

Em 1913 o pesquisador Shintaro Kodama determinou que no peixe bonito 

também haviam outras substancias responsáveis pelo umami, elas eram o inosina 5' 

- monofosfato ou inosinato (IMP). Depois, determinou essa propriedade para outra 

substancia: o guanosina 5 ' – monofosfato ou guanilato (GMP). O glutamato 

monossódico (sigla em inglês MSG – monosodium glutamate) e os 5' 

ribonucleotideos se combinam e atingem efeitos potencializados do gosto umami 

(SANGRONIS,2011). 

O quinto gosto foi reconhecido cientificamente no ano 2000, quando 

pesquisadores da Universidade de Miami constataram a existência de receptores 

específicos para esse gosto nas papilas gustativas. O aminoácido ácido glutâmico e 

os nucleotídeos inosinato e guanilato são as principais substâncias que conferem o 

umami (UIC, 2016). 
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Qual é o gosto do umami? O glutamato puro, fora do alimento, dissolvido na água 

ou na saliva, não é particularmente palatável e é difícil definir suas características. É 

frequentemente descrito como um gosto que confere o “preenchimento do paladar", 

sugerindo propriedades de textura. Uma das formas comuns de glutamato é o MSG. 

Em estudos comportamentais humanos sobre umami, quando se pede aos sujeitos 

que classifiquem uma seleção de substâncias gustativas em grupos baseados na 

similaridade, substâncias com qualidade umami demonstram ser muito diferentes de 

outras qualidades gustativas (YAMAGUCHI, 1987 apud PRESCOOT, 2014). 

Estudos comportamentais e fisiológicos com animais também apontam o umami 

como um gosto distinto. Assim, existem fibras nervosas do paladar na língua, bem 

como neurônios no cérebro, que respondem mais fortemente ao MSG do que a 

outras substâncias gustativas (CHAUDAHARI,2000). 

O umami não provoca somente a liberação de saliva, mas também dura mais 

tempo que qualquer outro gosto básico, especialmente quando comparado ao 

azedo. Como resultado, o gosto umami estimula a produção de uma quantidade total 

maior de saliva (YAMAGUCHI S,1998; SASANO et al.,2014). 

Hoje é reconhecido que o gosto umami tem estado presente nos alimentos de 

diferentes culturas através dos séculos. Como exemplo constituem os "fundos", 

caldos básicos, utilizados em diferentes tradições culinárias para o preparo de 

alimentos. Os caldos de tradição japonesa são o dashi, e o katsubushi, na China o 

qing-tang e o shang-tang, na Europa bouillon, caldo de carne, glace de viande, 

bovril, garum, todos ricos em glutamato e, portanto, em umami (KURIHARA, 2006). 

Esses caldos são usados para realçar, modificar ou melhorar o sabor dos alimentos 

e sua preparação varia ao redor do mundo de acordo com o lugar e o grupo social. 

No oriente, por exemplo, a base das preparações são produtos vegetais como soja, 

kombu e derivados do mar, fermentados como o peixe bonito. Enquanto isso, no 

ocidente os extratos são preparados à base de carne bovina ou suína, 

principalmente. Na tradição culinária andina a preparação destes fundos difere da 

Europa e da Ásia. Portanto, os caldos fazem parte de um prato acabado e eles não 

são usados para temperar outros pratos (KURIHARA,2006, apud ALBARACCÌN et 

al., 2016). 
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Condimentos com umami são amplamente utilizados em todo o mundo para 

melhorar as propriedades de sabor de alguns alimentos. Pesquisas arqueológicas 

indicaram que o uso de tais condimentos, especialmente os molhos de peixe de alta 

qualidade (garum), já poderia ter acontecido no antigo Império Romano. Entretanto, 

pouco se sabe sobre a composição bioquímica do garum. O objetivo do estudo de 

SMRIGA et al. (2006) foi colher amostras de restos de garum de recipientes 

preservados (dolias), localizados em Pompeia, para avaliar as concentrações de 

aminoácidos livres e compará-los aos de molhos de peixe modernos produzidos no 

sul da Itália e sudeste da Ásia. Apesar da degradação significativa de aminoácidos, 

a análise de remanescentes de garum antigos confirmou um padrão de aminoácidos 

livres comparável ao detectado nos produtos modernos italianos e asiáticos, sendo o 

glutamato livre o aminoácido dominante para o gosto umami, seguido pelo doce 

glicina e alanina. Uma vez que os aminoácidos livres acima são as substâncias 

gustativas determinantes nos molhos, esta descoberta indica que os romanos do 

século I d.C. desfrutaram de condimentos umami com perfis gustativos paralelos aos 

dos modernos molhos de peixe asiáticos. Segundo os pesquisadores, se as 

transferências de tecnologia da Europa para a Ásia pudessem ser documentadas 

por meios arqueológicos, esse estudo seria o primeiro indício de uma “globalização” 

precoce nas preferências de gosto dos alimentos. 

O MSG também pode ser uma alternativa para a redução de sódio. O glutamato 

pode existir na forma ligada como parte da proteína, em conjunto com outros 

aminoácidos, ou ser encontrado na forma livre em tecidos de plantas e animais. No 

entanto, é o glutamato livre que desempenha papel importante no sabor e na 

palatabilidade dos alimentos (RATH e AIROLDI, 2013). Todavia, suas propriedades 

de realçar o sabor permaneceram desconhecidas até a primeira década do século 

XX, quando, em 1908, o Professor Kikunae Ikeda, da Universidade Imperial de 

Tóquio, descobriu que o ácido glutâmico é responsável pelo sabor distinto presente 

no caldo feito a partir do kombu (Laminaria Japonica), um tipo de alga usado através 

de séculos na culinária tradicional japonesa. Por meio de um processo simples de 

extração com água quente, foi possível ao Professor Ikeda isolar 30g de ácido 

glutâmico a partir de 40kg de algas (AULT, 2004). 

O MSG é classificado na legislação brasileira (RDC da ANVISA nº 45/2010) 

como realçador de sabor. 
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1.7. SEGURANÇA DO MSG 

Em função de suas características de realçador de sabor, o MSG tem sido 

largamente empregado no mundo todo, sendo atribuído a ele o gosto umami, que é 

considerado o quinto gosto básico, distinto dos outros quatro gostos: doce, azedo, 

amargo e salgado. O MSG tem sido adicionado a alimentos preparados e 

processados, como alimentos congelados, mistura de temperos, sopas enlatadas e 

desidratadas, molhos, molhos para salada e produtos cárneos como salsichas e 

presuntos. Ele está naturalmente presente em alimentos proteicos como carnes, 

vegetais e leite (RATH et al.,2013). O processo de obtenção do MSG a partir da 

farinha de trigo foi patenteado em 1909 e o composto passou a ser comercializado 

sob o nome comercial de Aji-no-moto®. 

A segurança do MSG tem sido amplamente discutida desde que a Síndrome do 

Restaurante Chinês (SRC) foi descrita pela primeira vez por KWOK (1968), que 

relatou um conjunto de sinais e sintomas, incluindo dor no pescoço/cabeça, fraqueza 

e palpitações depois de consumir comida chinesa, ou mais precisamente, 

preparações contendo MSG. Além disso, alguns autores ligaram à ingestão de MSG 

a outros sintomas como asma, dermatite atópica, urticária, dificuldade respiratória e 

taquicardia (ALLEN et al., 1987; GANN, 1977; RATNER et al., 1984; VAN BEVER et 

al., 1989). No entanto, estudos, incluindo duplo-cego e placebo controlados (DBPC) 

para confirmar a relação entre a ingestão de MSG e o desenvolvimento dos 

sintomas anteriormente descritos, não mostraram nenhuma associação plausível. O 

relatório da Federação das Sociedades Americanas de Biologia Experimental 

(FASEB), publicado em 1995 em nome da Agência regulatória para Alimentos, 

Medicamentos e Cosméticos dos Estados Unidos (FDA), concluiu que o MSG é 

seguro quando consumido em níveis habituais (FASEB, 1995 apud RAITEN, et al, 

1996).  Esse relatório também indica que não existem dados para afirmar o papel do 

MSG em doenças crônicas e debilitantes. Um ensaio clínico multicêntrico duplo-cego 

controlado não conseguiu demonstrar a relação entre o complexo dos sintomas ao 

MSG e as reações adversas ao consumo de MSG de indivíduos considerados 

sensíveis. Nenhuma associação estatística foi demonstrada, houve poucas 

respostas e elas eram inconsistentes, e não foram observados sintomas quando o 

MSG foi consumido junto com alimentos (GEHA et al., 2000; TARASOFF et al., 

1993; FREEMAN, 2006; WALKER,1999).     
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O controle adequado da tendência experimental inclui estudo DBPC e a 

aplicação em cápsulas, por causa do gosto residual forte e único dos glutamatos 

(WILLIAMS e WOESSNER, 2009). Em estudo realizado por TARASSOF e KELLY 

(1993), 71 participantes em jejum receberam 5g de MSG e, em seguida, receberam 

um café da manhã padrão. Houve apenas uma reação e foi ao placebo em um 

indivíduo que se auto identificou sensível ao MSG (FREEMAN, 2006).  Em um 

estudo diferente feito por GEHA et al. (2000) foi testada a reação de 130 indivíduos 

que relataram sensibilidade ao MSG. Vários ensaios DBPC foram realizados e 

apenas os indivíduos com pelo menos dois sintomas prosseguiram. Apenas duas 

pessoas em todo o estudo responderam a todos os quatro testes. Por causa dessa 

baixa prevalência, os pesquisadores concluíram que a resposta ao MSG não foi 

reprodutível.  

Essas observações, juntamente com as limitações que tornam impossível 

assumir a existência de qualquer associação positiva demonstrada em alguns 

estudos, indicam que é improvável que o consumo de MSG esteja envolvido com 

sintomas associados à SRC. Além disso, evidências científicas não sugerem a 

participação do MSG no início da asma, urticária, angioedema ou rinite (WILLIAMS e 

WOESSENER, 2009). 

 Os dados científicos disponíveis sobre a toxicidade do MSG foram avaliados por 

comitês científicos e agências reguladoras. O Comitê Misto de Peritos FAO / OMS 

sobre Aditivos Alimentares e o Comitê Científico da Alimentação da Comissão 

Europeia estabeleceram uma ingestão diária aceitável (IDA) não especificada, o que 

indica que a substância não apresenta risco para a saúde quando utilizada como 

aditivo alimentar de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. A Administração 

de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos e a Federação das Sociedades 

Estaduais para Biologia Experimental classificaram MSG como uma substância 

geralmente reconhecida como segura (GRAS) (MALULY et al, 2017). 

Desde 2017, a European Food Safety Authority (EFSA), que é um órgão de 

recomendação não normativo, sugere a reavaliação do consumo de MSG e propõe 

uma IDA de 30 mg / kg de peso corporal, o que não é compatível com o próprio 

consumo de gluatamato intrínseco na dieta e, portanto, não foi aceito nem adotado 

pelo FDA e outros orgãos regulamentadores.  
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1.8. APLICAÇÃO DO MSG 

O uso do MSG foi observado em diversas aplicações como opção para redução 

do sódio adicionado nas preparações, em situações de redução de produção de 

saliva e como auxiliar em doenças que causam baixo apetite. 

O estudo de MALULY et al. (2013) mostrou que é possível reduzir o teor de sódio 

em cerca de 37% em uma receita caseira, como por exemplo em 500g de gêneros 

alimentícios (arroz, picadinho de carne, entre outras), sem perder sua aceitabilidade; 

com uma simples substituição de 1 colher de chá de cloreto de sódio (5 g) por ½ 

colher de chá de cloreto de sódio (NaCl) (2,5 g) e ½ colher de chá de MSG (2,0 g).  

O MSG também tem sido utilizado para reduzir as concentrações de cloreto de 

sódio em alimentos produzidos industrialmente. Apesar de conter sódio na molécula, 

o conteúdo de sódio, em percentual de massa no MSG, é aproximadamente duas 

vezes mais baixo (12%) do que no cloreto de sódio (39%) (YAMAGUCHI e 

TAKAHASHI 1984; BALL et al., 2002). 

Salivação: a hipossalivação (produção insuficiente de saliva) resulta na sensação 

de boca seca, decorrente do avanço da idade, em idosos ou em indivíduos que 

fazem uso contínuo de certos medicamentos. Esta falta de saliva pode fazer com 

que a percepção dos gostos básicos e o sabor dos alimentos sejam reduzidos, 

tornando-os menos atraentes, e em perda de apetite e peso. Alimentos e 

ingredientes que veiculam o gosto umami, como o MSG, podem estimular o fluxo 

salivar, fazendo com que o gosto e a percepção global permaneçam por mais 

tempo, devolvendo o prazer de comer (SASANO et al,2014). 

Sabor: segundo o estudo de ELMAN et al. (2010), de forma geral, crianças 

portadoras de leucemia linfoide aguda (LLA) e de linfoma do tipo não Hodgkin 

(LNH), com iguais protocolos de tratamento quimioterápico, mostraram-se sensíveis 

ao gosto umami por apresentarem o limiar em soluções de menor concentração. De 

acordo com os resultados, não houve diferença significativa entre os sexos para os 

limiares de detecção. Como essas crianças e adolescentes têm, em geral, redução 

de apetite e preferência por alimentos como macarrão com molho de tomate e 

salgadinhos que contem MSG, este pode ser um auxiliar em preparações 

alimentícias para colaborar com a melhoria da aceitação alimentar e variada. 
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Segundo, MIZUTA (2015), a sensibilidade para o gosto doce ou salgado foi 

significativamente mais baixa em pacientes com doenças cardiovasculares e a 

sensibilidade ao gosto umami foi significativamente mais baixa em pacientes 

obesos. Esses achados sugerem que distúrbios de sensibilidade aos gostos devem 

estar ligados não só aos hábitos alimentares e a doenças relacionadas ao estilo de 

vida, mas também ao início de DCNT. Os medicamentos utilizados nesses 

tratamentos, incluindo os agentes anti-hipertensivos, são conhecidos por fornecer 

quelatos de zinco e, assim, possivelmente causar distúrbios do gosto induzidos por 

drogas. O MSG poderia ser um dos colaboradores na melhoria da percepção 

sensorial de preparações na alimentação desses pacientes. 

1.9. JUSTIFICATIVA 

Pela comprovação do glutamato representar o quinto gosto “básico” (umami) e 

suas aplicações como auxiliar na redução de consumo de sal e, portanto, na 

prevenção/manutenção do tratamento da hipertensão, no estímulo da salivação e 

melhoria na aceitação alimentar, justifica-se a avaliação da viabilidade de seu uso na 

alimentação habitual, como em arroz e carne bovina moída, da população brasileira. 

Segundo estudo de BARBOSA (2007), realizado em 10 cidades brasileiras com mais 

de 1 milhão de habitantes, 94% dos participantes declararam consumir arroz e feijão 

acompanhados de algum tipo de carne. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Verificar se o gosto básico umami, na forma de glutamato monossódico 

monoidratado, é uma alternativa para a redução de sódio no preparo das refeições. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Verificar a concentração ideal de glutamato monossódico, equivalente à 

aceitação com NaCl, em preparações de consumo habitual como carne 

moída e arroz branco. 
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b) Verificar a influência de vídeo explicativo sobre as advertências do 

excesso de sal no comportamento de consumidores, quanto à intenção de 

uso do saleiro de mesa em preparações. 

c) Avaliar a aceitabilidade de preparações de consumo habitual (arroz e 

carne), com diferentes concentrações de sal e glutamato monossódico. 

d) Avaliar os teores de sódio e de ácido glutâmico das preparações teste. 

3. MÉTODOS 

3.1. ANÁLISE SENSORIAL 

3.1.1. Teste de aceitabilidade 

Para estabelecer as menores concentrações de sal e glutamato monossódico 

monoidratado (popularmente conhecido como Aji-no-moto ®) em preparações, 

tomou-se como base uma receita habitual. 

Foram realizados pré-testes de aceitabilidade com escala hedônica de 7 pontos 

em cozinha experimental equipada para essa análise, em uma indústria para 

confirmar a concentração mínima de sal e da mistura (sal e MSG) mais aceitas das 

preparações: arroz e carne moída. 

Utilizou-se para esse estudo três concentrações de sódio nas preparações: uma 

com o sódio intrínseco dos alimentos, uma com adição de sal (1g para100g de arroz 

e para a carne), e uma com sal e MSG sugerida por MALULY et al (2013), 

confirmada no pré-teste realizado -  para 100g de arroz 0,54% de sal e 0,43% MSG 

e para 100g de carne 0,55% de sal e 0,54% de MSG. 

As receitas foram preparadas com temperos comumente usados pelos 

brasileiros: alho, cebola e sal, sendo a variável analisada a quantidade de sal. As 

que obtiveram a maior aceitabilidade foram levadas a teste sensorial em laboratório. 

Na Tabela 2 estão dispostas as quantidades em porcentagem de sal e MSG para 

cada uma das preparações utilizadas. 
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Tabela 2. Distribuição das quantidades, em porcentagem, de sal e MSG, em 
preparações arroz e carne. São Paulo, 2017. 

 
Arroz Carne 

 Sal MSG Sal MSG 

Sal  1,08% - 1,10% - 

Sal e MSG  0,54% 0,43% 
 
0,55% 0,44% 

Sem sal e  
sem MSG  

- - - - 

 

O peso físico do MSG é menor que a massa molecular do NaCl e, por isso, a 

proporção de Na+, em gramas, não corresponde exatamente à metade quando se 

faz a substituição de MSG por NaCl. No MSG 88% correspondem à massa da 

molécula de glutamato e 12% correspondem ao sódio. No NaCl 40% correspondem 

à massa do sódio e 60% ao de cloreto. 

3.1.2. Teste de Preferência 

O teste sensorial foi realizado no Laboratório de Técnica Dietética da Faculdade 

de Saúde Pública (LTD/FSP). O local possui equipamento e estrutura adequados 

para realização da atividade como cabines individuais (importantes para evitar a 

comunicação entre participantes), iluminação adequada nas cabines, ausência de 

ruídos externos e de fortes aromas. Esses padrões foram importantes para permitir 

total concentração dos participantes à atividade realizada.  

Os indivíduos foram convidados a participar dessa análise sensorial por meio de 

e-mail, boletins informativos, telefonemas, mensagens por aplicativos e em redes 

sociais, publicações em plataformas de mídias digitais e cartazes impressos com as 

datas e horários dos testes expostos na Faculdade de Saúde Pública (FSP). 

A coleta de dados da analise sensorial foi realizada em um único dia no 

LTD/FSP. Todos os indivíduos que se mostrassem dispostos a participar das 

análises foram orientados a ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Caso houvesse dúvidas, elas eram esclarecidas pela equipe do projeto. 

Após concordar e assinar, consentindo sua participação, o indivíduo era convidado a 

entrar na área de análise sensorial para iniciar o teste.  



20 
 

Os provadores receberam uma bandeja com seis amostras, três de arroz (sendo 

uma sem sal e sem MSG, uma com sal e uma com sal e MSG) e três de carne 

(quantidade de sal e MSG de cada amostra iguais às do arroz), cada amostra 

contendo 20g, servidas em copos plásticos de 100 mL, codificados com três dígitos. 

A ordem de apresentação foi aleatorizada para cada julgador. Os julgadores 

receberam junto com as amostras 1 copo de água entre a degustação das amostras 

e foram orientados sobre os questionamentos a serem respondidos no computador 

pelo programa de análise sensorial (software FizzBiosystemes®). 

As amostras foram apresentadas simultaneamente e foi solicitado ao julgador 

que as ordenasse em ordem decrescente de preferência (MININ, 2012; DUTCOSKY, 

2013). 

Critérios de exclusão: etilistas, diabéticos, gestantes, resfriados ou em uso de 

medicamentos que poderiam alterar a sensibilidade gustativa (ex: medicamentos de 

uso contínuo, como antidepressivos, para controle de diabetes e hipertensão) e 

vegetarianos.  

3.2. VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS 

As cabines preparadas para os testes foram divididas em dois grupos, um com 

fones de ouvido e outro sem. Essa divisão foi necessária para que apenas metade 

dos participantes fosse exposto ao vídeo (cabines com fone) sobre o uso e consumo 

de sal enquanto que a outra metade não (cabines sem fone de ouvido). 

Nas cabines com os fones foi exibido um vídeo de conscientização através do 

software Windows Media Player®, vs. 10, vinculado ao software de análise sensorial 

FizzBiosystemes®. O vídeo, intitulado “Como o sódio age no organismo”, tratava de 

um documentário didático de 67 segundos que mostrava os perigos do consumo de 

sódio em excesso e suas implicações para a saúde (O GOSTO UMAMI, 2016). Após 

a exibição, as pessoas eram questionadas quanto a colocar ou não sal em alguma 

das amostras ofertadas. Quando positivo, elas inferiam em qual (is) amostras o 

fariam. E seguiam respondendo no computador as questões de preferência de 

amostras. 
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Nas cabines sem os fones os participantes não foram expostos ao documentário, 

porém elas também foram questionadas quanto à adição ou não de sal nas 

amostras, além da avaliação das preparações conforme sua preferência.  

As hipóteses para a análise foram estipuladas segundo os padrões abaixo:  

A 1ª hipótese implica que a maioria dos participantes que assistisse ao 

documentário responderia que não adicionaria sal nas preparações, indicando que 

fatores emocionais interferem na decisão do consumidor em adicionar ou não sal na 

refeição. 

A 2ª hipótese implica que a maioria dos participantes que não fosse exposta ao 

vídeo responderia no questionário que adicionaria sal nas preparações.  

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

3.2.1. Sódio 

Foram avaliados os três teores de sódio das amostras cozidas, oferecidas no 

teste sensorial: 3 de arroz e 3 de carne; arroz branco sem sal e sem MSG, arroz 

branco com sal, arroz branco com sal e MSG, carne moída sem sal e sem MSG, 

carne moída com sal e carne moída com sal e MSG. 

Para o arroz utilizou-se o método baseado em AOAC (2012), Official Methods 

985.35 e 984.27, que consiste na digestão da amostra por via seca (cinzas) e 

quantificação por ICP OES. 

Para a carne moída utilizou-se o método baseado em AOAC (2012), Official 

Methods 999.10, que consiste na digestão da amostra em sistema fechado de micro-

ondas e quantificação por ICP OES. Esse método é mais utilizado para amostras 

com alto teor de gordura (como óleos, margarinas, etc). 

3.2.2. Ácido Glutâmico 

Para avaliar as concentrações de ácido glutâmico, as amostras foram diluídas em 

água deionizada e analisadas pelo equipamento Biotech. Este equipamento 

mensura a quantidade de glutamato por um método enzimático através da 

milivoltagem gerada entre os polos do eletrodo. Essas análises foram realizadas em 
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laboratório equipado com equipe técnica treinada para esse tipo específico de 

avaliação. 

3.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística dos resultados obtidos foi realizada por análise de variância 

ANOVA e teste de Friedman (q)/nota: nível em 5% de probabilidade. Também foram 

realizados cálculos dos valores de médias, desvio padrão, gráficos de distribuição, 

máximos e mínimos. As análises foram realizadas utilizando os softwares Microsoft 

Excel 2010, Stata 12.0 e FizzBiosystemes®. 

4. RESULTADOS 

Foram selecionadas as concentrações de sódio, considerando o mix de MSG e 

sal, mais bem aceitas para o arroz e para a carne para o teste de preferência. A 

concentração mínima aceitável para o arroz foi de 328mg (a 4ª menor concentração 

entre 5 amostras, a 5ª possuía 365mg) de sódio por 100g. Para a carne moída a 

concentração mínima aceitável foi de 292 mg (a 4ª menor concentração menor entre 

5 amostras, a 5ª possuía 365 mg) de sódio por porção. As receitas completas 

encontram-se disponíveis no Apêndice A. 

Participaram da análise sensorial, 103 indivíduos, 90 mulheres e 13 homens 

sendo todos adultos saudáveis entre 18 e 59 anos, alunos, funcionários, docentes, 

convidados externos à FSP e demais interessados atraídos pelas mídias de 

divulgação. 

Para os 103 participantes, observou-se que nas degustações do arroz e da carne 

não houve diferença significativa entre a escolha das amostras preparadas apenas 

com sal e das amostras preparadas com sal e MSG (p>0,05). 

4.1. VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS 

Das 52 pessoas que assistiram ao vídeo, 41 (78,84%) colocariam sal nas 

amostras de arroz, 37 (71,15%) participantes responderam que utilizariam um saleiro 

na amostra sem sal, 2 (3,84%) pessoas na amostra com sal e 2 (3,84%) pessoas na 

amostra com MSG e sal, lembrando que alguns responderam que adicionariam sal 

em mais de uma amostra. 43 (82,69%) colocariam sal nas amostras de carne. 36 

(69,23%) participantes colocariam sal na amostra sem sal, 2 (3,84%) pessoas na 
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amostra com sal e 5 (9,61%)pessoas acrescentariam na amostra com MSG e sal, 

lembrando que alguns deles responderam que acrescentariam sal em mais de uma 

amostra.  

Dos outros 51 participantes que não tiveram acesso ao vídeo, 42 (82,35%) 

adicionariam sal na amostra de arroz. 38 (74,5%) pessoas responderam que 

colocariam na amostra sem sal, 3 (5,88%) participantes colocariam na amostra com 

sal e 2 participantes (3,92%) colocariam na amostra com MSG e sal, lembrando que 

algumas pessoas responderam que acrescentariam sal em mais de uma amostra.45 

pessoas (88,23%) adicionariam sal na amostra com carne. 38 (74,5%) indivíduos 

colocariam na sem sal, 3 (5,88%) na amostra com sal e 4 (7,84%) na amostra com 

MSG e sal lembrando que algumas pessoas responderam que acrescentariam sal 

em mais de uma amostra. 

Na Tabela 3 está apresentada a distribuição do número de pessoas que 

relataram possível adição de sal, de acordo com a exposição ou não ao vídeo de 

conscientização e as amostras ofertadas, sendo A sem sal e sem MSG; B com sal e 

C com sal e MSG. 

Tabela 3. Distribuição do número de pessoas que adicionariam sal segundo 
preparação e exposição ao vídeo. 

 Arroz Carne 
 A B C A B C 

Exposição ao vídeo        
Sim 37 2 2 36 2 5 
Não 38 3 2 38 3 4 

Os resultados da Tabela 3 não evidenciaram diferença significativa (p>0,05) 

entre quem foi exposto ou não ao vídeo. Com relação à amostra com MSG não 

houve diferença significativa entre a intenção de adição de sal quando comparada 

com a amostra já adicionada de sal. 

4.2. ANÁLISE SENSORIAL 

Nas Tabelas 4 e 5 estão dispostos os resultados obtidos no teste de preferência 

para as amostras de arroz e carne, os valores finais do ranking, segundo a análise 

estatística de Friedman e a comparação estatística entre os resultados de cada uma 

das amostras.  
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Tabela 4. Distribuição da soma dos rankings de Friedman e comparação estatística 
entre as amostras de arroz. São Paulo, 2017. 

 Amostra de arroz 

Total de provadores Soma dos  rankings  Grupos 

Sem sal e sem MSG 103 263,0 A 
Com sal 103 181,5 B 
Com sal e MSG 103 173,5 B 
Obs1Teste de diferença a 5%; Obs2 A diferença entre os níveis com a mesma letra não é significativa 
 

Tabela 5. Distribuição da soma dos rankings de Friedman e comparação estatística 
entre as amostras de carne. São Paulo, 2017. 

 Amostra de carne 

Total de provadores Soma dos rankings  Grupos 

Sem sal e sem MSG 103 277,0 A 
Com sal 103 160,5 B 
Com sal e MSG 103 180,5 B 
Obs1 Teste de diferença a 5%; Obs2 A diferença entre os níveis com a mesma letra não é significativa 

De acordo com a forma como as amostras foram rankeadas, em escala 

decrescente, quanto maior a soma dos rankings menor a aprovação daquela 

amostra. Ou seja, quanto maior o valor final mais vezes a amostra ficou em 3º lugar 

na preferência dos provadores deste estudo. 

O teste de preferência mostrou que não houve diferença significativa (p>0,05) na 

degustação do arroz entre a escolha das amostras com sal e com sal e MSG. Da 

mesma forma, nos resultados para a degustação da carne não houve diferença 

significativa (p>0,05) entre a escolha das amostras com sal e com sal e MSG. Nas 

Figuras 3 e 4 é possível verificar graficamente a distribuição dos rankings entre as 

amostras de arroz e carne segundo a preferência dos participantes. 
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Figura 3. Distribuição das preferências pelos provadores, segundo amostras de 
arroz. São Paulo, 2017. 

 

Figura 4 - Distribuição das preferências pelos provadores, segundo amostras de 
carne. São Paulo, 2017. 

 

Para a ordem de preferência da preparação arroz, observa-se uma semelhança 

entre a distribuição dos resultados para a com sal e a com MSG. Para as 

preparações com carne existe uma preferência maior quando observadas amostras 

com sal e a com MSG e sal. Em ambos os casos, amostras sem sal foram as menos 

preferidas. 
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Utilizando a proporção de sal e MSG indicada neste estudo é possível realizar a 

redução de sódio preservando o padrão de aceitabilidade sensorial. 

4.3. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

Na análise das médias das amostras de arroz com sal e com sal e MSG o 

resultado obtido é de 30,2% de redução de sódio. Na análise das médias das 

amostras de carne com sal e com sal e MSG o resultado obtido é de 33,12% de 

redução de sódio. Esses resultados estão apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6.  Análise físico-química (triplicata) da quantidade de sódio nas amostras de 
arroz e de carne. ITAL, 2017. 

Amostra 
Sódio (mg/100g) 

Replicata 1 Replicata 2 Replicata 3 Média (dp) 

Arroz 

Sem sal 0,557 0,536 0,532 0,54(0,01) 

Com sal 391,128 379,099 381,302 384(6,00) 

Com MSG 264,131 265,889 272,848 268(5,00) 

Carne 

Sem sal 59,368 59,502 59,491 59,5(0,10) 

Com sal 463,097 476,393 465,447 468(7,00) 

Com MSG 308,543 314,016 317,326 313(4,00) 

 

É possível observar o sódio intrínseco no arroz e na carne, pelos teores 

identificados analiticamente: 100g de arroz contém 0,54mg (0,054%) e 100g de 

carne contém 59,5mg de sódio (5,95%). 

Na análise das médias das amostras de ácido glutâmico é possível observar que 

o arroz apresenta apenas 5,86mg/dL (0,59%), enquanto a carne apresenta 

18,82mg/dL (1,88%). Esses resultados estão apresentados na Tabela 7.  
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Tabela 7 - Análise físico-química (triplicata) da quantidade de ácido glutâmico nas 
amostras de arroz e carne. São Paulo, 2017. 

Amostra 
Ácido Glutâmico (mg/100g) 

Replicata 1 Replicata 2 Replicata 3 Média (dp) 

Arroz 

Sem sal 6,60 6,59  4,39  5,86 (0,73) 

Com sal 3,33  3,29  3,29 3,30 (0,01) 

Com MSG 302,58 294,23  307,15 301,32 (3,78) 

Carne 

Sem sal 17,80 19,29 19,38 18,82 (0,51) 

Com sal 21,28 22,26 19,22 20,92 (0,89) 

Com MSG 230,42 227,13 234,37 230,64 (2,09) 

 

Na Tabela 7 é possível verificar maior quantidade de ácido glutâmico nas 

amostras de carne, mesmo sem a adição de MSG, que representa seu conteúdo 

intrínseco. 

5. DISCUSSÃO 

5.1. VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS 

As pessoas que assistiram ao breve vídeo de conscientização sobre os 

malefícios causados pelos excessos de consumo de sódio responderam que 

acrescentariam sal nas amostras sem adição, na maioria das manifestações. Não 

foram observadas diferenças estatísticas significantes frente ao grupo que não teve 

acesso ao vídeo, demonstrando a tendência de os brasileiros apresentarem um 

paladar que “exige” uma quantidade perceptiva de sódio. Observando o aspecto 

cognitivo apesar do conhecimento dos efeitos adversos do sódio no organismo, 

afetivamente preferem uma comida mais salgada, e que uma intervenção curta do 

vídeo exibido não sensibilizou para a modificação do hábito diário. Isso mostra que 

uma das hipóteses não foi comprovada, ou seja, a exposição ao vídeo não reflete, 

não é suficiente para promover a mudança de comportamento.  

O Marketing Social é o ramo do conhecimento que se dedica ao estudo da 

mudança comportamental dos indivíduos em resposta a intervenções de interesse 

social. Essas intervenções assumem com frequência a forma de programas 
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conduzidos por organismos governamentais. São programas que geralmente têm 

sucesso limitado por não adotarem a filosofia de marketing em sua concepção e 

orientação (CARVALHO, 2010). Esses programas merecem ter atenção ao formato 

e tempo de exposição, bem como aos instrumentos que devem considerar o 

comportamento dos indivíduos para que sejam eficazes. 

Segundo análise de MAZZON (2016) de 40 anos do PAT (Programa de 

Alimentação do Trabalhador), verifica-se a necessidade de um maior esforço por 

parte dos stakeholders relacionados com a oferta de alimentação (governo, 

administradoras de refeição e alimentação - convênio, empresas participantes, 

restaurantes, entidades de nutricionistas, dentre outros) na implementação de 

campanhas educativas e de marketing social focadas na mudança de atitudes para 

a adoção de práticas mais saudáveis de alimentação, orientando os trabalhadores e 

suas famílias. 

MANSOUR et al., (2016) concluíram em seu estudo que, com adequada 

assistência, cuidados de saúde e pleno acesso a medicamentos, os fatores sócio-

demográficos, comportamentais e clínicos não influenciaram a determinação da 

adesão ao tratamento, indicando que a organização dos serviços e as políticas de 

saúde são fundamentais no controle da HAS. O vídeo explicativo sobre as 

advertências do excesso de sal no organismo, exposto no atual estudo, não 

propiciou uma assistência completa aos indivíduos participantes. E não foi suficiente, 

como única ferramenta, para reduzir à intenção de uso do saleiro de mesa em 

preparações. 

Contudo, quando se planeja intervenções para a população, é necessário levar 

em conta as bases evolucionárias do comportamento do consumidor e o wellbeing. 

Segundo SAAD e GILL (2000), a psicologia evolutiva é um paradigma emergente 

que busca unificar os campos da biologia evolutiva e da psicologia cognitiva, tal 

como aplicado à condição humana. Ao fazê-lo, pretende reunir todos os 

ramos da psicologia sob um sistema organizado de conhecimento. Além disso, 

também tem o potencial de ser um elo causal entre o natural e as 

ciências sociais, no sentido de explicar os fenômenos da cultura por 

seus alicerces biológicos, com a psicologia como elo intermediário. 

Dada a influência paradigmática que a psicologia evolucionista procura 

trazer, é imperativo para outras disciplinas que estudam o comportamento humano 
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estarem cientes de suas proposições e potencial aplicabilidade no campo do 

marketing, quando se espera que o consumidor final mude de comportamento para 

o benefício de sua própria saúde. O vídeo apresentado no estudo é uma boa 

ferramenta, porém deve estar inserido em um programa de intervenção completo, 

que tenha analisado a maioria das variáveis do comportamento do consumidor. 

A minoria dos participantes respondeu que adicionaria sal nas amostras que já o 

continham na receita, isso demonstra que algumas pessoas têm um paladar 

bastante voltado para o gosto salgado. E as ações de conscientização para redução 

da intensidade do gosto salgado precisam considerar a transição e as estratégias 

utilizadas para incentivar ao paladar menos salgado e mais equilibrado. 

5.2. ANÁLISE SENSORIAL 

A aceitação similar entre as amostras com sal e com sal e MSG demonstrou que 

é possível reduzir o sódio destas preparações mantendo a mesma aceitabilidade e 

com menor adição de sal, ou seja, menor teor de sódio, para as duas preparações 

testadas de arroz e de carne. Na distribuição entre a preferência do arroz observa-se 

a rejeição da sem sal (67%) e a importância do gosto salgado nessa preparação. 

Para o de carne, a menos preferida foi a sem sal (76%), apesar de não diferentes 

estatisticamente, a mais preferida foi a com sal (57%). 

Uma das opções de redução do sal pode-se obter com o uso do MSG, entretanto 

deve ser feita gradativamente, pelo que se observou pela preferência entre as com 

sal e o mix para as duas preparações. 

De acordo com o World Cancer Research Fund (WCRF, 2012 apud ANVISA, 

2014), deve-se mapear as preparações oferecidas pelo conteúdo de sódio por 100g 

de preparação. Preparações com teores de sódio acima de 0,6g por 100 gramas do 

produto final são consideradas de alto teor de sódio e devem, sempre que possível, 

ser excluídas do cardápio ou modificadas. No presente estudo, desde o pré-teste 

optou-se por estabelecer as concentrações de sódio de acordo com a aceitabilidade 

para a mínima concentração de sódio possível, e tomou-se como base uma receita 

habitual. Para o arroz e para a carne com sal conseguiu-se a aceitação de 0,4g por 

de 100g de alimento. Utilizando a mistura de sal e MSG e mantendo a mesma 

aceitação das preparações, foi possível atingir a concentração de 0,25g de sódio 
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para 100g de arroz e 0,27g de sódio para 100g de carne, ou seja, menos da metade 

proposta pelo WCRF (2012) de sódio abaixo de 0,6g por 100g. Se adotadas essas 

medidas, a redução de consumo de sódio diário fica mais fácil de ser atingida e 

praticada. 

Um estudo realizado em Cingapura envolveu 29 panelistas treinados. Foi 

realizado o controle cego, envolvendo dois níveis de redução de sódio e dois níveis 

de adição de potencializadores de sabor. Na redução de sódio, foram analisados 

dois níveis de NaCl, 0,48% e 0,55% para arroz com frango e 0,76% e 0,86% para 

mee soto, um caldo típico. O MSG e uma mistura de nucleotídeos nas 

concentrações de 0,20% e 0,40% foram adicionados às receitas que compreendem 

uma redução de 40% em NaCl, em comparação com o grupo controle. Adicionando 

0,40% de MSG nas receitas de sal reduzido a 40%, a percepção de salinidade foi 

mantida quando comparada com o grupo controle (CHINATSU KASAMATSU et 

al.,2016). 

     No Japão, YAMAGUCHI e TAKAHASHI (1984) investigaram a palatabilidade 

da sopa japonesa contendo quantidades variadas de NaCl com ou sem 

MSG.Quando o uso de NaCl sozinho foi reduzido de seu nível ideal de cerca de 

0,92%, o escore de palatabilidade da sopa diminuiu drasticamente. No entanto, 

combinando 0,38% de MSG com 0,41% de NaCl, essa taxa da sopa foi recuperada 

para o mesmo nível de agradabilidade como foi alcançado por 0,92% de NaCl 

anteriormente. O teor de sódio da sopa com 0,92% de NaCl foi de 0,36%, 

comparado com 0,21% na sopa com 0,38% de MSG e 0,41% de NaCl, 

representando uma redução geral de sódio de 40%. 

Pesquisas nos EUA descobriram que o caldo de galinha contendo 0,70% NaCl e 

0,30% de MSG teve um escore de palatabilidade igual quando comparado com um 

caldo contendo 0,84% NaCl e 0,19% MSG, representando uma redução total de 

sódio de 11%(ChieChen,1992). 

Os efeitos de substâncias com gosto umami sobre as preferências em sopas de 

baixo teor de sal com 0,30% e 0,50% de sal foram avaliados na Finlândia por 

ROININEN et al (1996). Os indivíduos consumiram sopa com e sem MSG durante 

seis sessões em cinco semanas. As melhores classificações foram maiores em 

sopas contendo MSG. Os autores concluíram que as taxas de agradabilidade dos 
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alimentos com sal reduzido poderiam ser aumentadas pela adição de substâncias 

umami, como o MSG (ROININEN et al., 1996). 

Vários grupos também investigaram o potencial dos glutamatos para reduzir o sal 

na carne processada e nos produtos lácteos. Na França, BELLISLE (1998) 

descobriu que a adição de MSG ao patê de carne mantinha sua palatabilidade, 

embora o teor de NaCl fosse reduzido. 

Observa-se que em alimentos líquidos ou pastosos a redução de sódio consegue 

atingir maiores porcentagens, provavelmente devido a melhor homogeneização com 

o alimento. Comparando a atual estudo com as concentrações de sódio das 

preparações dos estudos citados percebe -se que são muito próximas.  Para o arroz 

foi utilizado de 1,08% de sal para o arroz com sal; e para o arroz com sal e 

MSG,0,54% de sal e 0,43% de MSG. As quantidades utilizadas para a carne com sal 

foram 1,10% e para a carne com sal e glutamato 0,55% de sal e 0,44% de MSG. 

A carne e o arroz utilizados neste trabalho são alimentos mais secos. Mesmo assim 

conseguiu-se atingir uma redução de mais de 30% de sódio nas duas preparações. 

Além da boa aceitação sensorial com MSG, obtida para as pessoas que 

participaram deste estudo, é possível considerar que esse ingrediente, além da 

redução de sódio, pode colaborar com a melhoria da aceitação alimentar e variada, 

conforme comprovado no estudo de ELMAN et al. (2010).SASANO et al, (2014) 

escreve sobre a propriedade do MSG de estimular o fluxo salivar, o gosto e a 

percepção global que permanecem por mais tempo, trazendo de volta o prazer de 

comer, o que pode ser uma alternativa para pessoas com enfermidades que 

apresentam alterações no paladar devido ao uso de medicamentos responsáveis por 

alterações nos receptores gustativos, interações com alguns minerais e diminuição 

da salivação. 

5.3. ANÁLISE FISICO-QUIMICA 

Segundo a teoria de MALULY et al. (2013), nas concentrações de redução de 

sódio, quando se utiliza metade sal e metade MSG em uma preparação, pode-se 

atingir até 37% de redução de sódio. Neste estudo especificamente, para arroz e 

carne moída essa porcentagem chegou a 30,20% e 33,12%, respectivamente.  
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Dos ingredientes para o preparo das amostras sabe-se que o alho, a cebola e a 

carne contém glutamato naturalmente presente. A carne contém também o 

inosinato, ou seja, o gosto umami é mais acentuado quando comparado ao arroz. 

Provavelmente, pelo fato da carne ser mais saborosa, é possível obter uma redução 

maior de sódio para a carne preparada quando comparada ao arroz. 

Preparações como arroz que não são acrescidas de outros temperos, necessitam 

de maior acréscimo de sódio para melhorar a percepção do sabor. Como a 

preparação é branca e outros temperos podem modificar essa coloração, os 

restaurantes coletivos optam por acrescentar apenas cebola, alho e óleo como 

temperos, necessitando assim de maior concentração de sódio. Por isso, o 

monitoramento do arroz é muito importante, pois além das dificuldades 

demonstradas, o consumo é diário e em grande quantidade (WCRF, 2012 apud 

ANVISA, 2014). 

De acordo com o UIC (2016), o alho apresenta 100mg/100g de ácido glutâmico e 

a cebola de 20mg a 50mg por 100g do alimento. Portanto, para os resultados das 

análises obtidas para o arroz e carne, nas 6 amostras apareceram resultados 

positivos da presença de ácido glutâmico por estarem presentes naturalmente nos 

ingredientes utilizados. A carne bovina, além do conteúdo de ácido glutâmico 

intrínseco 18,82 mg por 100g (análise da média para este estudo), possui 80mg de 

inosinato, o que potencializa bastante o gosto umami naturalmente presente no 

alimento. 

Na teoria, a redução de sódio chega a 40% quando se utiliza o MSG junto ao sal. 

Entretanto, para atingir esse valor é necessário lembrar que os alimentos podem 

variar de acordo com suas fontes e também com a sazonalidade e, no caso das 

carnes, depende também da raça dos animais. 

O controle do consumo de sal de cozinha e sensibilização por meio de 

estratégias e políticas é muito importante. Vale ressaltar ainda, como já referida, a 

questão da fortificação do sal com o iodo; atualmente, devido ao alto consumo de sal 

de cozinha e, portanto, ao excesso do consumo de iodo, no Brasil enfrentamos mais 

o excesso que a falta de iodo. Por este motivo a concentração de iodo no sal de 

cozinha no Brasil tem sofrido alterações ao longo dos anos. De 1998 a 2003 essa 

adição foi de 40 a 100 mg de iodo por quilograma de sal. Entre 2003 até 2012 
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vigorou a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (RDC n. 130/2003) considerando próprio para o consumo o sal com teor de 

20 a 60 mcg de iodo por quilograma do produto (BRASIL, 2003). Em 24 de abril de 

2013 foi editada a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (RDC 23/2013) alterando essa concentração para 15 a 45 mcg 

de iodo/kg sal de cozinha. O limite máximo de fortificação (45mcg), no consumo 

ideal de sal recomendado pela OMS (5g), atende a todas as necessidades e faixas 

etárias (BRASIL, 2013). Porém o mesmo limite máximo de fortificação no consumo 

atual de sal (11,38g) extrapola o UL para crianças de 1 a 8 anos. 

 

6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Devido ao número de participantes, e ao fato de o experimento ter sido realizado 

em um só dia, foi utilizado como variável comportamental apenas o vídeo sobre os 

excessos do consumo de sódio no organismo. Com o tempo escasso, não foi 

realizada nenhuma outra intervenção, como questionário sobre hábitos alimentares, 

casos de hipertensão na família, características socioeconômicas, bem como 

palestras, aferição de pressão, etc. Grande parte dos voluntários eram da FSP e 

podem estar bastante acostumados com intervenções de saúde como o vídeo que 

foi exibido. Portanto, para novas pesquisas, seria interessante considerar passar 

mais tempo com a população estudada, com o objetivo de entender seu 

comportamento e poder conscientizá-los com mais detalhes. 

7. CONCLUSÃO 

O acesso às informações do vídeo não alterou o comportamento com relação à 

intenção de adicionar sal. O excesso de sal na dieta pode provocar sérios riscos à 

saúde, desde a elevação na pressão arterial, um ataque cardíaco e até mesmo um 

derrame. Uma dieta com baixo teor de sódio é crucial para a saúde de pacientes 

com essas ou outras doenças e também para idosos. Além disso, contribui com um 

menor consumo de iodo que pode levar a uma diminuição das prevalências de 

hipertireoidismo e outras doenças autoimunes. O MSG, que possui as propriedades 

gustativas do gosto umami na forma de glutamato monossódio monoidratado, pode 

ser um coadjuvante para reduzir a ingestão de sódio mantendo a mesma aceitação 
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das preparações. Estudos comprovam que, substituindo uma parte do sal de 

cozinha pelo MSG, podemos reduzir o sódio. 

Este estudo também propõe uma redução de sódio de pelo menos 30% em arroz 

e 33% em carne moída, duas preparações bastante consumidas no Brasil, 

mantendo a mesma aceitação. 
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9. ANEXOS 

9.1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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9.2. CURRÍCULO LATTES 
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9.3. PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Receitas Arroz e Carne 

 

Arroz branco sem sal e sem MSG 

(Receita para teste de preferência)a 

 

Orientações: 

1. Pesar todos os ingredientes e não utilizar medidas caseiras. 

2. A variação de peso deve ser mínima, no máximo 0,05g. 

3. Utilizar queimadores de fogão semelhantes para todas as concentrações. 

 

Ingredientes: 

 4 colheres (chá) de óleo (20g)  

 900g de arroz cru (Marca Camil®) 

 272g de cebola triturada  

 12g de alho triturado  

 1800 ml de água 

 

Modo de preparo: 

1. Em uma panela média, colocar o óleo e levar ao fogo alto para aquecer. 

Juntar o arroz e refogar por 1 minuto. 

2. Acrescentar o alho e a cebola e refogar por mais 2 minutos.  

3. Adicionar a água e misturar bem. 

4. Deixar cozinhar por 10 minutos em fogo médio, com a panela semi-tampada, 

ou até secar a água e o arroz ficar macio. 

5. Aquecer em banho maria por 2 minutos antes de servir.  

Rendimento em porções: 109 porções de 25ga 
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Arroz branco com sal  

(Receita para teste de preferência)a 

 

Orientações: 

1. Pesar todos os ingredientes e não utilizar medidas caseiras. 

2. A variação de peso deve ser mínima, no máximo 0,05g. 

3. Utilizar queimadores de fogão semelhantes para todas as concentrações. 

 

Ingredientes: 

 4 colheres (chá) de óleo (20g)  

 900g de arroz cru (Marca Camil®) 

 272g de cebola triturada  

 12g de alho triturado  

 29,42g de sal 

 1800 ml de água 

 

Modo de preparo: 

1. Em uma panela média, colocar o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Juntar 

o arroz e refogar por 1 minuto. 

2. Acrescentar o alho e a cebola e refogar por mais 2 minutos.  

3. Adicionar o sal e a água e misturar bem. 

4. Deixar cozinhar por 10 minutos em fogo médio, com a panela semi-tampada, 

ou até secar a água e o arroz ficar macio. 

5. Aquecer em banho maria por 2 minutos antes de servir.  

 

Rendimento em porções: 109 porções de 25ga 
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Arroz branco com sal e MSG 

(Receita para teste de preferência)a 

 

Orientações: 

1. Pesar todos os ingredientes e não utilizar medidas caseiras. 

2. A variação de peso deve ser mínima, no máximo 0,05g. 

3. Utilizar queimadores de fogão semelhantes para todas as concentrações. 

 

Ingredientes: 

 4 colheres (chá) de óleo (20g)  

 900g arroz cru (Marca CAMIL®) 

 272g de cebola triturada  

 12g de alho triturado  

 14,72g de sal 

 11,76g de MSG (popularmente conhecido como Aji-no-moto®) 

 1800 ml de água 

Modo de preparo: 

1. Em uma panela média, colocar o óleo e levar ao fogo alto para aquecer. 

Juntar o arroz e refogar por 1 minuto. 

2. Acrescentar o alho e a cebola e refogar por mais 2 minutos.  

3. Adicionar o sal, o MSG, a água e misturar bem. 

4. Deixar cozinhar por 10 minutos em fogo médio, com a panela semi-tampada 

ou até secar a água e o arroz ficar macio. 

5. Aquecer em banho maria por 2 minutos antes de servir.  

Rendimento em porções: 109 porções de 25ga 
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Carne moída sem sal e sem MSG 

(Receita para teste de preferência)a 

 

Orientações: 

1. Pesar todos os ingredientes e não utilizar medidas caseiras. 

2. A variação de peso deve ser mínima, no máximo 0,05g. 

3. Utilizar queimadores de fogão semelhantes para todas as concentrações. 

 

Ingredientes: 

 2 colheres de sopa de óleo 

 2660 g de patinho moído  

 650g de cebola triturada no processador 

 66g de alho triturado no processador 

 

Modo de preparo: 

1. Em uma vasilha colocar a carne, a cebola, o alho e misturar. 

2. Em uma panela aquecer o óleo e adicionar a carne com os temperos. 

3. Manter no fogo até que a carne esteja completamente cozida ou até mudar de 

cor e o líquido formado secar, aproximadamente 7 minutos. 

4. Aquecer em banho maria por 2 minutos antes de servir.  

 

Rendimento em porções:  109 porções de 20ga 
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Carne moída com sal 

(Receita para teste de preferência)a 

 

Orientações: 

1. Pesar todos os ingredientes e não utilizar medidas caseiras. 

2. A variação de peso deve ser mínima, no máximo 0,05g. 

3. Utilizar queimadores de fogão semelhantes para todas as concentrações. 

 

Ingredientes: 

 2 colheres de sopa de óleo 

 2660g de patinho moído  

 650g de cebola triturada no processador 

 66g de alho triturado no processador 

 24g de sal 

 

Modo de preparo 

1. Em uma vasilha colocar a carne, a cebola, o alho e o sal e misturar. 

2. Em uma panela aquecer o óleo e adicionara carne com os temperos. 

3. Manter no fogo até que a carne esteja completamente cozida ou até mudar de 

cor e o líquido formado secar, aproximadamente 7 minutos. 

4. Aquecer em banho maria por 2 minutos antes de servir.  

Rendimento em porções:  109 porções de 20ga 
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Carne moída com sal e MSG 

(Receita para teste de preferência)a 

Orientações: 

1. Pesar todos os ingredientes e não utilizar medidas caseiras. 

2. A variação de peso deve ser mínima, no máximo 0,05g. 

3. Utilizar queimadores de fogão semelhantes para todas as concentrações. 

 

Ingredientes: 

 2 colheres de sopa de óleo 

 2660g de patinho moído  

 650g de cebola triturada no processador 

 66g de alho triturado no processador 

 12g de sal 

 9,6g de MSG (popularmente conhecido como Aji-no-moto®) 

 

 

Modo de preparo: 

1. Em uma vasilha colocar a carne, a cebola, o alho, o sal e o MSG, misturar. 

2. Em uma panela aquecer o óleo e adicione a carne com os temperos. 

3. Manter no fogo até que a carne esteja completamente cozida ou até mudar de 

cor e o líquido formado secar, aproximadamente 7 minutos. 

4. Aquecer em banho maria por 2 minutos antes de servir.  

 

Rendimento em porções:  109 porções de 20ga 

 

 

 


