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EPÍGRAFE
Os cegos e o elefante
Poema de John Godfrey Saxe (1816 - 1887). Baseado em uma parábola
indiana (tradução livre).
Eram seis homens da Índia, muito inclinados a aprender, que foram ver o
elefante. Embora todos eles fossem cegos, que cada um, por meio de
observação, pudesse satisfazer a sua mente.
O primeiro aproximou-se do elefante e caiu contra o seu lado mais amplo e
robusto. Imediatamente começou a berrar: "Valha-me Deus! Mas o elefante
é muito parecido com uma parede!"
O segundo, sentindo sua presa, chorou, "O que temos aqui é muito redondo
e liso e afiado? Para mim, isto está claro: esta maravilha de elefante é muito
parecido com uma lança!"
O terceiro aproximou-se do animal e tomou sua tromba a contorcer-se
dentro de suas mãos. Assim, corajosamente falou: "Eu vejo o elefante e é
muito parecido com uma cobra!"
O quarto esticou a mão ansiosa e sentiu o joelho. "Com o que mais é
parecida este maravilhosa besta? Está bastante claro: o elefante é muito
semelhante a uma árvore!"
O quinto, que teve a chance de tocar na orelha, disse: "O homem cego pode
dizer com o que isto se assemelha mais. Quem pode negar o fato de que
esta maravilha de elefante é muito parecido com um abanador!"
O sexto mal havia começado a apalpar a besta e apodera-se da cauda
balançante, que caíra dentro do seu alcance: "Eu vejo o elefante e é muito
parecido com uma corda!"
E assim, esses homens da Índia discutiram alto e longamente, cada um com
suas próprias opiniões, demasiadas firmes e fortes. Embora cada um
estivesse, em parte, correto todos estavam errados!
Moral da história:
Assim, frequentemente como em guerras teológicas, os disputantes, eu
suponho, fechados em suas absolutas ignorâncias sobre o que cada um quis
dizer, tagarelam sobre um elefante que nenhum deles viu!

RESUMO
Sarno F. Estimativas do consumo de sódio no Brasil, revisão dos benefícios
relacionados à limitação do consumo deste nutriente na Síndrome
Metabólica e avaliação de impacto de intervenção no local de trabalho. São
Paulo; 2010. [Tese de Doutorado. Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo].
Introdução: O consumo excessivo de sódio tem se associado com vários
efeitos prejudiciais à saúde, como aumento da pressão arterial (PA) e
doença cardiovascular. Objetivos: Os objetivos da tese foram avaliar a
disponibilidade de sódio no Brasil, analisar os efeitos de dietas com teores
reduzidos de sódio em indivíduos com Síndrome Metabólica (SM) ou
resistência à insulina (RI) e avaliar o impacto de uma intervenção que
promoveu a redução da adição de sal aos alimentos. Sujeitos e métodos: A
tese está composta de três artigos. O primeiro deles avaliou as aquisições
de alimentos e bebidas realizadas pelos domicílios na Pesquisa de
Orçamento Familiar de 2002/2003 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. O segundo artigo revisou a literatura de forma sistemática acerca
dos ensaios clínicos realizados em adultos entre anos de 2004 e 2008. E o
último artigo avaliou o impacto de uma intervenção, baseada no modelo
ecológico de promoção de saúde, na redução da adição de sal nos
alimentos consumidos por trabalhadores de empresas da cidade de São
Paulo. Resultados: A quantidade diária de sódio disponível para consumo
nos domicílios brasileiros foi de 4,7 g per capita e para uma ingestão diária
de 2.000 kcal. A maior parte do sódio disponível para consumo proveio do
sal de cozinha e de condimentos à base desse sal (76,2%). A fração
proveniente de alimentos processados com adição de sal representou 9,7%
do total de sódio no quinto inferior da distribuição da renda per capita e
25,0% no quinto superior. A restrição no consumo de sódio associou-se ao
aumento da RI em dois artigos e à diminuição em três outros. Em sete dos
nove artigos, uma dieta com teor reduzido de sódio determinou redução da

PA e em dois artigos ocorreram efeitos adversos em marcadores da SM.
Nas análises multivariadas, homens (IRR = 0,51) e aqueles considerados
normotensos (IRR = 0,61) alocados no grupo intervenção no momento final
apresentaram taxas menores de adição de sal ao prato quente.
Conclusões: O consumo de sódio no Brasil excede largamente a
recomendação máxima para esse nutriente. A maioria dos estudos da
revisão sistemática mostrou efeitos benéficos da restrição moderada de
sódio da dieta, associada ou não a outras modificações nutricionais ou ao
aumento da atividade física. A intervenção realizada no ambiente de trabalho
reduziu a taxa de relato de adição de sal no prato quente entre trabalhadores
do sexo masculino e entre aqueles categorizados como normotensos.
Descritores: Cloreto de Sódio; Sódio na Dieta; Brasil; Dieta Hipossódica;
Síndrome Metabólica; Resistência à Insulina; Redução da adição de sal;
Ambiente de Trabalho.

ABSTRACT
Sarno F. Estimativas do consumo de sódio no Brasil, revisão dos benefícios
relacionados à limitação do consumo deste nutriente na Síndrome
Metabólica e avaliação de impacto de intervenção no local de trabalho.
[Estimates of sodium consumption in Brazil, review of benefits related to
limiting the consumption of this nutrient in the Metabolic Syndrome and
assessment of impact of intervention at the workplace.] São Paulo (Br); 2010.
[Tese de Doutorado. Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo].
Introduction: The excess of sodium consumption has been associated with
several adverse health effects, such as increased of blood pressure (BP) and
cardiovascular disease. Objectives: Evaluate the availability of sodium in
Brazil, analyze the effects of diets with reduced sodium content in subjects
with Metabolic Syndrome (MS) or insulin resistance (IR) and evaluate the
impact of an intervention which promoted the reduction of adding salt to
foods. Subjects and Methods: The thesis is composed of three articles. The
first one assessed the food and beverage purchases made by households in
the Household Budget Survey of 2002/2003, by the Brazilian Institute of
Geography and Statistics. The second article reviewed the literature in a
systematic way about clinical trials performed in adults between the years
2004 and 2008. And the last paper assessed the impact of an intervention,
based on the ecological model of health promotion, in reducing the added
salt to foods consumed by employees of Sao Paulo based companies.
Results: The daily amount of sodium available in Brazilian households was
4.7 g daily per person for 2,000 kcal intake. Most of the sodium available for
consumption comes from the salt and salt based seasonings (76.2%). The
fraction derived from processed foods with added salt represented 9.7% of
total sodium intake at the bottom of per person income distribution and
25.0% at the top fifth. The restriction in sodium intake was associated with
increased IR in two articles and the decrease in three others. In seven of the

nine articles, the salt intake restriction had caused decreased in BP and in
two articles have occurred adverse effects on markers of MS. In multivariate
analysis, men (IRR = 0.51) and those considered normotensive (IRR = 0.61)
allocated in the intervention group at the final moment had lower rates of salt
addition in the hot meal. Conclusions: The results indicate that sodium
intake in Brazil far exceeds the maximum recommended intake for this
nutrient. Most studies have shown beneficial effects of a diet with moderate
sodium restriction, with or without other nutritional modifications or increased
physical activity. The intervention carried out at the workplace reduced the
reporting rate of salt addition in the hot meal by male workers and those
categorized as normotensive.
Descriptors: Sodium Chloride; Sodium, Dietary; Brazil; Diet, SodiumRestricted; Metabolic Syndrome, Insulin Resistance; Reduction of added salt;
Workplace.

APRESENTAÇÃO
Esta tese está composta por introdução, objetivos, três artigos e
resultados e conclusões finais.
Na introdução são levantados os aspectos gerais sobre o tema em
estudo (sal e sódio). A seguir são apresentados os objetivos da tese.
Os três artigos procuraram responder aos objetivos da tese e estão
apresentados de forma independente, cada um com suas respectivas
introduções, objetivos, métodos, resultados, conclusões e referências.
Ao término, são apresentados os resultados e conclusões finais que
buscaram aglutinar, tanto os resultados obtidos nos artigos, quanto as
informações apresentadas na introdução e os consensos existentes na
literatura sobre consumo de sal e sódio.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 História do sal
Sódio, usualmente encontrado nos alimentos na forma de cloreto de
sódio ou sal, é um nutriente essencial para manutenção de várias funções
fisiológicas do organismo: transmissão nervosa, contração muscular,
manutenção da pressão arterial e equilíbrios de fluidos e ácido básico.
Apesar disso, adicionar sal à dieta não é necessário, pois a quantidade
necessária para repor as perdas do nutriente é próxima do conteúdo já
existente nos alimentos in natura. Além disso, o organismo apresenta alta
capacidade de conservar sódio e perdas importantes do mineral só ocorrem
em situações não usuais, como na sudorese prolongada.(1)
O hábito de acrescentar sal aos alimentos ocorreu apenas com a
introdução da agricultura, cerca de 10.000 anos atrás. Antes disso, e por
vários milhões de anos, os ancestrais dos seres humanos consumiram uma
dieta que continha quantidades bastante pequenas de sal. Seu uso era
desconhecido dos povos, geralmente nômades, que viviam da caça e da
coleta de alimentos, tanto que antigos idiomas não possuem uma palavra
para sal.(2)
Uma dieta da era paleolítica compreendendo, em bases energéticas,
aproximadamente dois terços de alimentos de origem vegetal e um terço de
origem animal, fornecia cerca de 0,8 g de sódio por dia. Para cada 1.000
Kcal ingeridas, nossos ancestrais consumiam em torno de 0,3 g de sódio,
em comparação com 1,9 g dos dias atuais.(3)
Há cerca de 5.000 anos, os chineses descobriram que o sal podia ser
utilizado na preservação dos alimentos, o que permitiu o estoque de
alimentos, reduziu a necessidade dos povos de migrar e ajudou na fixação
permanente

de

grupos

de

indivíduos

e

no

desenvolvimento

de

comunidades.(4) Porém, a adição de sal causou elevação do consumo de
sódio, para um maquinário renal ainda geneticamente fixado no período de
nossos antepassados, ou seja, não preparado para excretar as grandes
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quantidades de sódio consumidas.(5) A adição de sal aos alimentos durante
os períodos Neolítico e Industrial causou um aumento de cerca de 400% na
ingestão de sódio.(6)
Com o advento da refrigeração, o sal não necessitava mais ser
utilizado como conservante e sua ingestão começou a decair. Entretanto, o
consumo de sal voltou a aumentar com a elevação da ingestão de alimentos
processados com adição de sal, estando atualmente entre 9 e 12 g por dia
na maioria dos países.(4)
No passado, o sal influenciou profundamente o pensamento, a cultura
e o estilo de vida humano de uma forma que atualmente não pode mais ser
devidamente apreciada, agora que se tornou uma substância facilmente
disponível. O “ouro branco” era motivo de discussão de altas autoridades, de
forma comparável ao que o petróleo representa nos dias de hoje.(2)
O sal está associado com saúde: as expressões latinas para saúde e
saudável, salus e salubris, são derivadas de sal. Em muitas culturas foi o
equivalente de dinheiro, como na Roma antiga onde os soldados e os
oficiais eram reembolsados na forma de um salarium, a partir do qual a
palavra salário é derivada. Na África, já foi trocado por ouro na proporção de
um para um.(2)
O sal desempenhou também um papel central na economia de muitas
regiões, o que está muitas vezes refletido nos nomes de diversas
localidades. Foi utilizado como base para tributação e monopólios foram
praticados em muitos Estados. O sal esteve também no foco de conflitos
como, por exemplo, na Revolução Francesa e na Guerra da Independência
da Índia.(7)
A importância do sal na cultura humana pode ser resumida nas
palavras de Ritz: “ainda hoje, talvez subconscientemente, o sal não se
tornou uma substância emocionalmente neutra devido, pelo menos em
parte, aos resquícios de seus profundos significados simbólicos anexados ao
longo de milênios.”(2)

1.2 Consumo de sódio – métodos de aferição
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Os métodos atualmente disponíveis para avaliação de consumo de
sódio podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto: avaliação da
alimentação

(questionário

de

frequência

alimentar,

diário

alimentar,

recordatório alimentar de 24 h e análise por meio de duplicatas de
consumo), marcação do sal com lítio, pesagem do sal consumido,
disponibilidade (aquisição) de alimentos e de sal e dosagem de sódio em
urina de 8 h, 24 h ou em amostra isolada.(8-11)
Porém, a avaliação acurada do consumo de sódio pela população
permanece uma tarefa difícil de ser realizada. As várias metodologias
existentes apresentam limitações que se devem, em parte, às diversas
fontes de sódio encontradas na alimentação. Apesar de que mais de 90% do
sódio consumido provenham do sal (cloreto de sódio), este se encontra
distribuído entre a ocorrência natural nos alimentos e sua adição durante o
processamento, no preparo dos alimentos e à mesa. A quantidade de sódio
presente na água representa uma fração não significativa de consumo do
mineral.(12)
Grande parte da dificuldade em se estimar o consumo de sódio por
meio de inquéritos alimentares se deve à fração do consumo total de sal
adicionada à mesa ou no preparo dos alimentos, que em várias populações,
inclusive a brasileira, é a fração responsável pela maior parte do consumo
de sódio.(13)
Resultados variados têm sido obtidos na estimativa do consumo de
sódio, tanto com a utilização de vários tipos diferentes de questionários,
quanto de métodos tradicionais de avaliação alimentar.(8, 14, 15) A revisão
dos questionários de frequência alimentar desenvolvidos no Japão para
avaliar ingestão de sódio mostrou coeficiente de correlação mediano de 0,33
nos estudos de validação.(16)
A excreção urinária de sódio de 24 h é recomendada pela
Organização Mundial da Saúde como o melhor método para estimar o
consumo de sódio.(17) O método captura cerca de 86% do sódio ingerido
(18), porém o procedimento de coleta necessita de alta adesão do
participante para o recolhimento completo da urina do período. Além disso,
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utilizado isoladamente, o método não possibilita informações sobre as
diversas fonte de sódio da alimentação e devido à necessidade de se obter
todas as micções das 24 h, restringe a avaliação do consumo de sódio
àquele realizado dentro do domicílio. Assim, faz-se necessário avançar em
formas mais convenientes de avaliar comportamentos de ingestão, bem
como estimar impactos de intervenções relacionadas ao consumo de
sal.(19) A escolha da melhor estratégia para análise do consumo de sódio
depende não só das limitações e vantagens de cada método, mas também
dos recursos disponíveis e das características de consumo de sal da
população em estudo.

1.3 Produção e consumo de sal no mundo e no Brasil
A indústria do sal se refere apenas aos produtores ou também a toda
cadeia de distribuição para os consumidores finais. A estrutura desta
indústria difere geograficamente, refletindo diversas condições econômicas,
políticas e culturais. Em alguns sistemas, podem ser pequenas empresas
familiares e, em outros, grandes aglomerados internacionais que operam em
diversos continentes. Além disso, através da história, muitos governos têm
sido os proprietários das instalações de produção de sal, refletindo a
importância estratégica do produto.(20)
Maior produtor tradicional de sal do mundo, os EUA foram superados
em 2006 pela China. Combinados, os países representam cerca de 40% da
produção total de sal do mundo, estimada em 257 milhões de toneladas
métricas em 2007. O Brasil apresenta uma produção estável desde 1998 e é
o oitavo maior produtor de sal do mundo, com 6,9 milhões de toneladas
métricas (Gráfico 1).(21)
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Gráfico 1. Estimativas da produção de sal, de acordo com países
selecionados. 2007 a 1998.

Produção de Sal. 2007 a 1998.
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Recente revisão dos estudos que avaliaram o consumo de sódio em
diversos países demonstrou que na maioria das populações o consumo do
mineral encontra-se acima de 100 mmol por dia (2,3 g) e, em particular na
China e Japão, a ingestão média esteve acima de 200 mmol por dia (4,6
g).(22)
No Brasil, os primeiros estudos sobre consumo de sal datam da
década de 70 do século passado. A partir da análise do gasto mensal ou
aquisição de alimentos, estimou-se que a disponibilidade domiciliar de sódio
foi de 5,9 g em 1971-1972 para uma aquisição de 2.000 kcal.(23) Em outros
estudos, levando-se em conta diferenças de amostragem e metodologia de
avaliação de consumo de sódio, observou-se que o consumo variou entre
3,1 g e 4,9 g mmol por dia (tabela 1).
Em relação à procedência do sódio, existem diferenças importantes
quando são comparados países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos
primeiros, estima-se que a maior parte do sódio consumido pelos indivíduos
provenha de alimentos processados pela indústria. Já nos países em
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desenvolvimento, a maior parte do sódio consumido é proveniente do sal de
cozinha e de condimentos à base desse sal adicionados no preparo dos
alimentos ou à mesa.(24)
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Tabela 1. Estimativas de consumo de sódio no Brasil, segundo estudos selecionados.
Referências
Sarno e cols.,
2009.(13)
Claro e cols.,
2007.(23)

Moraes e cols.,
2000.(25)
Molina e cols.,
2003.(26)
Michelia e Rosa,
2003.(27)
Pavan e cols., 1997.
(28)

Ano da
pesquisa
2002 - 2003

n

Metodologia de avaliação do

Características

Sódio

sódio

da amostra

g / dia

Brasil

4,7*

Cidade de São Paulo

5,9*

Cidade de São Paulo

4,5*

48.470

Quantidade de alimentos

domicílios

adquiridos

1971 -1972

10.418

1998 -1999

7.980

Gasto Mensal com aquisição
dos alimentos
Quantidade de alimentos
adquiridos

Com história familiar de
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1990 - 1992

Urina noturna
130

1999 - 2000
2000 - 2001
1997**

* g de sódio por 2.000 Kcal
** Data da publicação da pesquisa
HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica

764
899

HAS
Sem história familiar de
HAS

Urina noturna

3,1
3,1

Homens

4,9

Mulheres

4,3

31

Urina de 24 h

6 a 17 anos

3,4

188

Urina noturna

6 a 17 anos

3,1

370

Questionário alimentar

4,0

25

1.4 Sal e saúde
O consumo excessivo de sal tem se associado com vários efeitos
prejudiciais à saúde. Foram observadas evidências da associação entre alto
consumo de sódio e doença cardiovascular, acidente vascular cerebral,
hipertrofia ventricular esquerda, independentemente ou associadas com a
elevação da pressão arterial. Além disso, outros agravos incluem neoplasia
de estômago, doença e calculose renal, osteoporose, asma e obesidade.(4)

1.4.1 Sódio e pressão arterial
Vários estudos têm sido conduzidos e, quase todos eles, apoiam o
conceito de que o consumo de sal é um importante fator no aumento da
pressão arterial da população. Tal conceito está embasado em pesquisas
com diversos delineamentos, desde estudos em animais, de genética
humana, de migração, com sociedades não aculturadas, até estudos
observacionais e de intervenção.(4) Estima-se que 30% da hipertensão
arterial possa ser atribuída ao consumo excessivo de sal (29), sendo o
restante constituído por genética, excesso de peso e diminuição do consumo
de potássio, entre outros fatores.
Por outro lado, a resposta da pressão arterial frente a modificações no
consumo de sódio não é homogênea na população. Existem indivíduos que
apresentam tendência maior ou menor para queda ou aumento da pressão
arterial frente a reduções ou suplementações de sal, fenômeno este
conhecido como sensibilidade ao sal.
Utilizando-se o método proposto por Weinberger e colaboradores a,
51% e 33% dos indivíduos com hipertensão arterial e 26% e 58% dos
indivíduos normotensos foram classificados como sensíveis ou resistentes
a

Aferição das diferenças de pressões arteriais médias observadas antes e após a
administração intravenosa de dois litros de solução salina a 0,9% em 4 h e antes e após a
depleção de sódio da dieta (10 mmol por um dia), associada à administração de furosemida
(3 doses de 40 mg). A sensibilidade ao sal foi definida quando da obtenção de uma
diferença de 10 mmHg ou mais entre as situações de carga e depleção de sal e a
resistência ao nutriente por uma diferença igual ou menor de 5 mmHg. Os indivíduos
restantes foram classificados como apresentando resposta indeterminada.
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ao sal, respectivamente.(30) Além da hipertensão arterial, são reconhecidos
outros determinantes da sensibilidade ao sal, como etnia negra, maior idade
(31) e histórico de baixo peso ao nascimento (32). Além disso, fatores
genéticos (33), disfunções renais hereditárias ou adquiridas (34) e dieta (1,
35) influenciam as modificações da pressão arterial frente às variações no
consumo de sal.

1.4.2 Sódio e Síndrome Metabólica
A Síndrome Metabólica consiste de uma complexa inter-relação entre
fatores de risco para doença cardiovascular, como alteração do metabolismo
da glicose, aumento da pressão arterial e dos níveis de triglicérides,
diminuição da HDL colesterol e obesidade (particularmente adiposidade
central). Embora a patogênese da Síndrome Metabólica não esteja
completamente estabelecida, seus múltiplos componentes estão conectados
possivelmente à resistência à insulina.(36)
Estresse oxidativo, disfunção endotelial, sistema renina angiotensina
aldosterona ativado, aumento de mediadores inflamatórios e apnéia do sono
obstrutiva têm sido propostos como fatores associados à hipertensão arterial
na síndrome metabólica, atuando por meio da hiperatividade simpática,
vasoconstrição,

aumento

de

líquido

intravascular

e

diminuição

da

vasodilatação.(37)
Além disso, o excesso de ingestão de sódio e alterações na
manipulação

do

mineral

levando

à

sua

retenção

são

conceitos

fisiopatológicos básicos da hipertensão arterial. A insulina apresenta um
efeito antinatriurético, estimulando a reabsorção renal de sódio. Este efeito é
claramente mantido e, talvez aumentado, em indivíduos com resistência à
insulina, representando um papel importante no desenvolvimento da
hipertensão arterial e, possivelmente, da sensibilidade ao sal nestes
estados.(38)
Dessa forma, a restrição do consumo de sódio como forma de
diminuir os níveis de pressão arterial tem sido recomendada não apenas nos
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casos de hipertensão arterial, mas também nos estados onde a doença se
associa com a resistência à insulina, como na Síndrome Metabólica.(39)
O papel da dieta e dos nutrientes na ocorrência e no desenvolvimento
da Síndrome Metabólica não estão estabelecidos de forma definitiva e, de
forma geral, nenhum componente individual da alimentação pode ser
considerado totalmente responsável pela associação entre dieta e Síndrome
Metabólica. É a qualidade global da dieta que parece oferecer proteção
contra a síndrome e seus componentes.(40)

1.4.3 Sódio e Doença Cardiovascular
Cerca de 54% dos acidentes vasculares cerebrais e 47% da doença
cardíaca isquêmica podem ser atribuídas à elevação da pressão arterial,
perfazendo um total de 13,5% de todas as mortes e 6,0% da morbidade
ocorridas em 2001 globalmente.(41) Existe uma relação contínua e
progressiva entre pressão arterial e doença cardiovascular, iniciando em
níveis pressóricos de 115 x 75 mmHg, fazendo com que, na maioria dos
países, cerca de 80% dos adultos se encontrem sob risco de doença
cardiovascular.(42)
As evidências que apoiam a redução da ingestão de sal como ação
de saúde pública para prevenção da doença cardiovascular têm sido
convincentes.(43) Revisão sistemática e síntese por meta-análise dos
estudos prospectivos publicados entre 1966 e 2008 e com seguimentos que
variaram entre 3,5 a 19 anos demonstraram que o maior consumo de sal
está associado com aumento do risco de ocorrência de acidente vascular
cerebral (23%) e doença cardiovascular (14%).(44) Bibbins-Domingo e
colaboradores (45) contabilizaram reduções anuais de dezenas a centenas
de milhares no número de casos de doença cardiovascular, acidente
vascular cerebral, infarto do miocárdio e mortes por todas as causas pela
diminuição para 3 gramas por dia no consumo de sal pela população,
resultados que se equiparam aos que podem ser obtidos nas reduções do
tabagismo, obesidade e níveis de colesterol.
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Os efeitos da redução do consumo de sal na pressão arterial e na
doença cardiovascular puderam ser observados no estudo de intervenção
Trials of Hypertension Prevention, Phases I and II (TOHP I e II). No primeiro
ensaio, os participantes foram seguidos por 18 meses e no segundo por 36
meses. Comparados com o grupo controle, o grupo intervenção obteve
redução do consumo de sal de 1,9 g e 2,5 g por dia, com queda de 1,7 / 0,8
mmHg na pressão arterial aos 18 meses e 1,2 / 0,7 mmHg aos 36 meses,
respectivamente. Dez a quinze anos após, os indivíduos originalmente
alocados no grupo que obteve redução no consumo de sal apresentaram
25% a 30% menor incidência de eventos cardiovasculares.(46)

1.5 Intervenções e consumo de sódio

1.5.1 Ambiente de trabalho
Várias razões indicam o ambiente de trabalho como um dos locais
adequados para intervenções promotoras de saúde. Em primeiro lugar,
proporcionam acesso a um importante segmento da população (adultos
jovens e de meia idade), cuja abordagem seria dificultada de outra forma. No
Brasil existem cerca de 50 milhões de trabalhadores empregados (47) e um
indivíduo adulto chega a passar um terço do seu dia no local de trabalho,
fazendo, ao menos, uma grande refeição durante sua jornada laboral. Em
segundo lugar, o ambiente de trabalho permite o acesso continuado aos
funcionários

e

programas

de

intervenção

podem

ser

oferecidos

continuamente. Este contacto intenso pode facilitar mudanças nos hábitos e
comportamentos dessa população.(48)
Finalmente, o ambiente de trabalho pode propiciar intervenções de
diferentes níveis - individual, ambiental e organizacional -, permitindo uma
maior sustentação das mudanças favoráveis obtidas. Em nível individual, as
intervenções podem utilizar várias estratégias e ferramentas educacionais;
no ambiente, há possibilidade de se aumentar as oportunidades e reduzir as
barreiras

para

comportamentos

saudáveis

e,

do

ponto

de

vista
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organizacional, mecanismos de suporte podem reforçar e encorajar ações
positivas para saúde.(49)
Em revisão do estado da arte dos programas de promoção de saúde
no local de trabalho, Goetzel e Ozminkowski identificaram os seguintes
fatores que tornariam estes programas eficazes: a) Integrar os programas
nas operações centrais das empresas; b) direcionar as abordagens para
componentes individuais, ambientais, políticos e culturais; c) abordar vários
problemas de saúde em simultâneo; d) criar programas para fazer face às
necessidades específicas da população; e) procurar alcançar altas taxas de
participação; f) avaliar rigorosamente os resultados e g) comunicar
eficazmente estes resultados para os principais interessados.(50)

1.5.2 Redução do consumo de sódio
Os primeiros estudos que utilizaram a redução do consumo de sal no
controle da pressão arterial datam do início do século 20.(51) Esses
resultados

foram

confirmados

durante

vários

anos

por

diversos

pesquisadores, mas foi apenas após o estudo de Kempner (52) que a
restrição de sal para o tratamento da hipertensão arterial se tornou
largamente utilizada.(4)
Várias meta-análises e revisões dos ensaios para redução de
consumo de sal e seu impacto na pressão arterial têm sido realizadas.
Quando foram analisados os estudos com um ou mais meses de duração
que testaram reduções moderadas de sal (4,3 a 4,6 g), foram observadas
pequenas, porém de um ponto de vista populacional, significativas
diminuições na pressão arterial frente às reduções no consumo de sal, tanto
em indivíduos hipertensos como normotensos. Além disso, foi observado um
efeito dose resposta entre a redução do sódio urinário e a diminuição da
pressão arterial.(53) Esses dados foram posteriormente atualizados,
analisando-se agora 20 ensaios clínicos em indivíduos com pressão arterial
elevada (17 no estudo anterior) e 11 ensaios clínicos em normotensos
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(mesmo número que anteriormente) e, novamente, os resultados foram
confirmados.(54)
A revisão dos estudos de intervenção com duração de 3 ou mais
meses, que analisaram os efeitos do aconselhamento dietético na redução
de fatores de risco cardiovascular em adultos saudáveis, demonstrou que a
diminuição no consumo de sal em 2,5 g por dia produziu uma redução média
de 2,1 mmHg na PAS e de 1,2 mmHg na PAD.(55)

1.5.3 Dieta DASH
Em 1997 foi publicado um ensaio clínico que avaliou os efeitos dos
padrões dietéticos sobre a pressão arterial. Foram incluídos 459 adultos com
pressão arterial sistólica inferior a 160 mmHg e pressão arterial diastólica de
80 a 95 mmHg. Durante 8 semanas, os participantes foram aleatorizados
para consumir uma dieta controle (pobre em frutas, verduras e laticínios e
com teores de gordura típicos da dieta média nos EUA), uma dieta rica em
frutas e legumes ou uma dieta rica em frutas, verduras e produtos lácteos
com baixos teores de gordura total e de gordura saturada. A ingestão de
sódio e o peso corporal foram mantidos em níveis constantes. Os
participantes que consumiram a última de dieta (que mais tarde ficaria
conhecida como dieta DASH – Dietary Approach to Stop Hypertension)
apresentaram reduções maiores das pressões arteriais sistólica e diastólica
de 5,5 e 3,0 mmHg, respectivamente, em comparação com a dieta controle,
tendo sido os resultados mais expressivos entre os indivíduos com
hipertensão arterial (reduções de 11,4 e 5,5 mmHg).(56)
Anos mais tarde, foram estudados os efeitos de diferentes níveis de
sódio na dieta DASH, em comparação com dietas controles típicas de
consumo nos EUA. Os participantes alocados no grupo da dieta DASH e
controle com altos teores de sódio apresentaram excreção urinária médias
de sódio de 24 horas de 144 e 141 mmol/d, no grupo intermediário de sódio
de 107 e 106 mmol/d e no grupo de baixos teores de 67 e 64 mmol/d,
respectivamente. Concluiu-se que tanto a redução de sódio quanto a dieta
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DASH foram capazes de reduzir a pressão arterial, sendo que os maiores
efeitos foram observados na combinação de ambos.(57)

1.6 Controvérsias
Na literatura, é possível se encontrar estudos que colocam dúvidas
quanto à efetividade e segurança da redução do consumo de sal pela
população.
Aqueles a favor da redução alegam que a recomendação é justificada
porque ficou provada de forma convincente que a restrição de sódio diminui
a pressão arterial e que isto certamente irá prevenir a ocorrência de
acidentes vasculares cerebrais e de infartos do miocárdio. Os céticos
argumentam que a modificação desta única variável não garante um
benefício à saúde e, além disso, poderia afetar, de forma desfavorável,
outros marcadores de doença cardiovascular.(58)
Fatores genéticos, comportamentais e ambientais determinam grande
variação individual de consumo de sódio. Porém, uma revisão recente que
analisou 62 pesquisas publicadas entre 1982 e 2008, compreendendo
19.151 participantes em 33 países, constatou uma gama mundial bastante
estreita de consumo de sódio (média de 3,7 g/d). Além disso, não ficou
demonstrado que a ingestão de sódio tem aumentado ao longo do
tempo.(59) Segundo alguns autores, estes resultados podem fornecer
explicação para a dificuldade em limitar o consumo de sódio, após décadas
de esforços: por apresentar um parâmetro fisiológico definido, o consumo
de sódio pode não ser influenciado por intervenções de saúde pública.(59)
De outro lado, Cook e colaboradores relatam que as conclusões a
cerca dos efeitos deletérios da redução do consumo de sódio estão
baseadas em estudos de baixa qualidade, com sérias falhas metodológicas
e em erros de interpretação: contabilização de estudos nos quais os
pacientes hipertensos estavam fora da terapia anti-hipertensiva e foram
instruídos a evitar alimentos de elevado teor de sal antes das avaliações de
excreção de sódio; inclusão de pacientes com grave insuficiência cardíaca e
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sob uso de diuréticos, nos quais a restrição de sódio pode mesmo ser
prejudicial e falha na interpretação dos resultados do ensaio ranzomizado de
redução de consumo de sódio TOPH (Trials of Hypertension Prevention
Prevention), quando se alegou ter o estudo apresentado um efeito nulo
sobre a mortalidade.(60)
Além disso, as associações nulas ou deletérias entre baixo consumo
de sódio e hipertensão arterial ou doença cardiovascular têm sido atribuídos,
no geral, à questionável utilização de métodos dietéticos para avaliar o
consumo do nutriente.(61) A dificuldade destes métodos em estimar a fração
de adição de sódio no preparo ou à mesa podem causar distorções nas
associações entre sódio e os desfechos analisados.
Da mesma forma, medidas não acuradas de pressão arterial podem
distorcer as associações com o consumo de sódio. Tipo (mercúrio, aneroide
ou dispositivos híbridos), validação e calibração do aparelho de pressão
arterial, local da medida (consultório versus em casa), treinamento do
observador, posição do paciente e seleção do tamanho do manguito do
aparelho são fatores importantes na acurácia da medida da pressão arterial.
A utilização da monitorização por 24 h constitui-se em medida mais fidedigna
da pressão arterial, pois permite a feitura de medidas repetidas, o cálculo da
pressão arterial média e avaliação da queda noturna da pressão arterial.(62)
Deve-se ter em mente também nos estudos que analisam
associações entre a redução do consumo de sódio e a pressão arterial ou
risco cardiovascular, a não determinação da ingestão de potássio pode
causar modificações nestas associações, pois este último induz redução dos
níveis tensionais.(63)
Em dois estudos de revisão, concluiu-se que a redução de sal
apresentou pequeno efeito sobre a pressão arterial em indivíduos com
pressão arterial normal e não se justificava uma redução de sal pela
população como um todo.(64, 65) No entanto, esses estudos incluíram
pesquisas de curta duração (14 e 8 dias, respectivamente) e algumas
comparando os efeitos agudos de consumo de sal com severa restrição do
nutriente (de 20 g para menos de 1 g de sal por dia). Sabe-se que essas
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alterações agudas na ingestão de sal podem aumentar a atividade
simpática, a atividade da renina plasmática, angiotensina II e aldosterona,
(66) que poderiam contrabalançar os efeitos de redução da pressão arterial.
Quando a redução no consumo de sal é modesta, ocorre pequeno aumento
da atividade da renina (53) e não se detectam alterações na atividade
nervosa simpática.(67) Portanto, não seria apropriado incluir ensaios de
restrições agudas de sal em uma meta-análise, cujos resultados seriam
utilizados como base para recomendações de saúde pública de reduções
modestas e de longo prazo na ingestão de sal.(4)
Além dos efeitos no sistema nervoso e no sistema renina angiotensina
aldosterona, têm sido descritos também efeitos adversos no perfil
lipídico.(68) Porém, com reduções moderadas de sódio não foram
observadas modificações no colesterol total, triglicérides e proteínas de
baixa e alta densidades.(53) Outros estudos têm documentado modificações
na tolerância à glicose e sensibilidade à insulina. Contudo, a maioria
envolve, novamente, alterações intensas no consumo de sal realizadas em
poucos dias.(69) Estudos de médio prazos com reduções moderadas na
ingestão de sal não observaram efeito significativo no metabolismo da
glicose.(70)
Finalmente, os efeitos da redução ou suplementação de sódio na
pressão arterial dependem das condições iniciais da intervenção, em relação
ao consumo de sódio. Quando se aumentou a ingestão de sódio, partindo-se
de um nível de consumo baixo, observou-se, como esperado, retenção de
sódio e fluido. Porém, quando a carga de sódio foi fornecida a partir de um
nível médio de consumo, houve novamente retenção de sódio, mas não de
fluidos, demonstrando-se, desta forma, diferenças nos balanços de sódio e
água no organismo, na dependência de as cargas de sal se iniciarem de
situações onde existe consumo baixo ou médio de sódio. Estimou-se que
78% do sódio retido foi armazenado em uma forma osmoticamente inativa,
além de não terem sido observadas modificações significativas na pressão
arterial.(71)
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2. OBJETIVOS
1- Estimar a disponibilidade de sódio no Brasil.
2- Avaliar os efeitos de dietas com baixos teores de sódio na
Síndrome Metabólica e/ou resistência à insulina.
3- Avaliar o impacto de intervenção voltada para redução da adição
de sal aos alimentos.

2.1. Objetivos específicos
1- Estimar a disponibilidade de sódio no Brasil, por macrorregião,
situação do domicílio (urbana ou rural) e por classe de renda, bem
como avaliar as principais fontes de sódio.
2- Revisar a literatura de forma sistemática acerca dos ensaios
clínicos realizados em adultos entre os anos de 2004 e 2008.
3- Avaliar o impacto de intervenção realizada em trabalhadores de
empresas da cidade de São Paulo.
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3. MÉTODOS
As respostas aos objetivos apresentados serão fornecidas por meio
dos três artigos que compõem esta tese.
Por se tratarem de artigos independentes, com base de dados e
análises estatísticas diferentes, os detalhamentos de cada um dos métodos,
resultados, conclusões e referências estão incluídos nos textos dos
respectivos artigos.
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Resumo
Objetivos: Estimar a magnitude e a distribuição regional e socioeconômica
do consumo de sódio no Brasil e identificar as fontes alimentares que mais
contribuem para esse consumo. Métodos: As estimativas foram baseadas
nos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada no Brasil entre
julho de 2002 e junho de 2003. Foram analisados 969.989 registros de
aquisição de alimentos efetuados por uma amostra probabilística de 48.470
domicílios localizados em 3.984 setores censitários do País. Realizou-se
conversão dos registros das aquisições de alimentos em nutrientes por meio
de

tabelas

de

composição

de

alimentos.

Foram

calculadas

as

disponibilidades médias de sódio por pessoa e por dia e as disponibilidades
médias ajustadas para um consumo energético equivalente a 2.000 kcal.
Calculou-se a contribuição de grupos de alimentos selecionados para o total
de sódio disponível para consumo no domicílio. As estimativas são
apresentadas segundo regiões, situação urbana ou rural do domicílio, e
estratos de renda. Resultados: A quantidade diária de sódio disponível para
consumo nos domicílios brasileiros foi de 4,5 g por pessoa (ou 4,7 g para
uma ingestão diária de 2.000 kcal), excedendo, assim, em mais de duas
vezes o limite recomendado de ingestão desse nutriente. Embora a maior
parte do sódio disponível para consumo em todas as classes de renda
provenha do sal de cozinha e de condimentos à base desse sal (76,2%), a
fração proveniente de alimentos processados com adição de sal aumenta
linear e intensamente com o poder aquisitivo domiciliar, representando 9,7%
do total de sódio no quinto inferior da distribuição da renda per capita e
25,0% no quinto superior. Conclusões: Os resultados indicam que o
consumo de sódio no Brasil excede largamente a recomendação máxima
para esse nutriente em todas as macrorregiões brasileiras e em todas as
classes de renda.
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Abstract
Objectives: To estimate the magnitude and distribution of sodium intake in
Brazil and to identify major dietary sources contributing to this intake.
Methods: Estimates were based on data from a Brazilian household budget
survey carried between July 2002 and June 2003. A total of 969,989 food
purchase records from a probabilistic sample of 48,470 households located
in 3,984 census tracts across the country were analyzed. Purchase records
were converted into nutrients using food composition charts. Mean sodium
availability per person per day and mean adjusted availability considering a
2,000 kcal daily energy intake were calculated, as well as the contribution of
selected food groups to total household sodium availability. Estimates are
presented according to geographical region, urban or rural status of the
household, and income stratum. Results: Mean daily sodium availability in
Brazilian households was 4.5 g per person (or 4.7 g considering a daily
calorie intake of 2,000 kcal), thus exceeding by more than two times the
recommended levels of intake for this nutrient. Although most of the sodium
available for intake across all income strata was derived from kitchen salt or
salt-based condiments (76.2%), the fraction derived from processed foods
with added salt showed a strong linear increase as household purchasing
power increased, representing 9.7% of total sodium intake in the lower
quintile of the per capita income distribution and 25.0% in the upper quintile.
Conclusions: Results indicate that sodium intake in Brazil widely exceeds
the maximum recommended intake level for this nutrient in all of the country's
macro regions and across all income strata.

Key words: Sodium, Dietary; Food Consumption; Socioeconomic Factors;
Brazil.
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Introdução
São várias as evidências que relacionam o consumo excessivo de sal
ao desenvolvimento de doenças crônicas.(1) Estima-se que, entre 25 e 55
anos de idade, uma diminuição de apenas 1,3 g na quantidade de sódio
consumida diariamente se traduziria em redução de 5 mmHg na pressão
arterial sistólica ou de 20% na prevalência de hipertensão arterial. Além
disso, haveria também substanciais reduções na mortalidade por acidentes
vasculares cerebrais (14%) e por doença coronariana (9%), representando
150.000 vidas salvas anualmente em todo o mundo.(2) O consumo
excessivo de sal também está associado ao câncer gástrico (3) podendo
contribuir, ainda, para o desenvolvimento de osteoporose.(4)
Nos países desenvolvidos, que contam com estimativas confiáveis
sobre o consumo de sódio, a ingestão desse mineral tende a ultrapassar o
limite máximo de 2 g (ou 5 g de sal) por pessoa por dia recomendado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS),(5) sendo a maior parte deste sódio
proveniente de alimentos industrializados.(6-8)
Nos países em desenvolvimento, as informações sobre o consumo de
sódio ainda são escassas em face da complexidade envolvida na avaliação
de sua ingestão pelos indivíduos.
Estimativa indireta, calculada a partir da quantidade de sal por
habitante comercializada pelas indústrias brasileiras do setor, indicam que o
consumo de sódio no Brasil ultrapassa o limite máximo recomendado para
sua ingestão.b,c À conclusão semelhante chegaram estudos realizados em
três cidades brasileiras a partir do perfil de aquisição de alimentos pelas
famílias (9) ou de estimativas diretas obtidas com a avaliação da excreção
urinaria de sódio.(10)

a Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação-Geral da Política de
Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a
alimentação saudável. Brasília; 2005.
b Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Plano de apoio ao desenvolvimento da
cadeia
produtiva
do
sal.
[Acesso
em
18/04/08].
Disponível
em:
http://www.fiern.org.br/servicos/estudos/mossoro/cadeia_produtiva_sal.htm
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O presente estudo objetiva estimar o consumo de sódio pela
população brasileira e identificar as fontes alimentares que mais contribuem
para este consumo.

Métodos
Os dados analisados procedem da Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF) realizada entre julho de 2002 e junho de 2003 pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De forma resumida, a POF é uma pesquisa que objetiva a obtenção
de informações acerca dos rendimentos e despesas das famílias brasileiras.
A edição 2002/03 estudou uma amostra probabilística representativa do
conjunto dos domicílios brasileiros, bem como das cinco macrorregiões do
País conforme situação urbana ou rural do domicílio. Para tanto, foi utilizado
um plano amostral complexo, envolvendo a constituição prévia de estratos
sociogeográficos (em número de 443) integrados por setores censitários
pertencentes a um mesmo domínio territorial (região, Estado e situação
urbana ou rural do setor) e homogêneo quanto ao nível de escolaridade do
chefe do domicílio no setor (informação obtida do Censo Demográfico de
2000). Posteriormente, realizou-se sorteio de setores censitários (unidades
primárias de amostragem) dentro de cada estrato e sorteio de domicílios
(unidades secundárias de amostragem) dentro de cada setor. Por fim, para
que a coleta de dados fosse uniforme nos quatro trimestres do ano, as
entrevistas realizadas dentro de cada estrato foram distribuídas para estudo
ao longo dos 12 meses de duração da pesquisa. Detalhes do plano amostral
da POF estão descritos em outra publicação.d
A informação central analisada compreende os registros de todas as
aquisições de alimentos e bebidas feitas ao longo de sete dias consecutivos
pelos domicílios que integraram a amostra da POF 2002/03 (969.989

d

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Coordenação de Índices de Preços.
Pesquisa de orçamentos familiares 2002-2003: análise da disponibilidade domiciliar e
estado nutricional no Brasil. Rio de Janeiro; 2004.
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registros efetuados por 48.470 domicílios localizados em 3.984 setores
censitários). Considerando que o período de referência de sete dias para a
coleta de informações não é suficiente para caracterizar o padrão de
aquisição de alimentos em cada domicílio, adotamos como unidade de
estudo os agrupamentos de domicílios correspondentes aos 443 estratos da
amostra da POF, não o domicílio individual estudado. Esses estratos são
constituídos por unidades domiciliares homogêneas do ponto de vista de
domínio territorial e condição socioeconômica das famílias, estudadas de
modo uniforme ao longo dos quatro trimestres do ano. O número médio de
domicílios estudados em cada estrato da POF 2002/03 foi de 109,6,
variando de 9 a 804. O peso amostral de cada unidade de estudo (estrato de
domicílios) corresponde à somatória dos pesos amostrais dos domicílios que
constituem o estrato.
Inicialmente, excluiu-se, quando necessário, a fração não comestível
da quantidade bruta em gramas de cada alimento adquirido pelos domicílios,
usando-se para tanto fatores de correção recomendados pelo IBGE.e A
quantidade comestível de cada alimento foi então convertida em energia
(kcal) e sódio (gramas) utilizando a Tabela Brasileira de Composição dos
Alimentos - versão 1f ou, na ausência desta, a tabela oficial de composição
de alimentos dos Estados Unidos, versão 15. No caso específico da
aquisição de alimentos preservados em sal, como charque, carne seca e de
sol e peixes salgados, considerou-se a quantidade equivalente do alimento
após hidratação e a concentração de sódio referente ao alimento já
dessalgado.
Após a conversão dos registros semanais das aquisições de
alimentos em nutrientes, calculou-se, para cada unidade de estudo (estratos
de domicílios), a disponibilidade diária por pessoa de energia e de sódio.
Adicionalmente, visando a contornar o fato de que se analisa a
disponibilidade domiciliar de sódio e não o consumo efetivo desse nutriente,
d Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estudo Nacional da Despesa Familiar
ENDEF 1974/75. Rio de Janeiro; 1978.
e Universidade Estadual de Campinas. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação.
Tabela brasileira de composição de alimentos TACO: versão 1. Campinas; 2004.
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visto que não são consideradas as refeições feitas fora do domicílio, nem a
fração

de

alimentos

adquiridos

e

não

consumidos,

calculou-se

a

disponibilidade de sódio ajustada para um valor energético total de 2.000
kcal, correspondente à recomendação brasileira para a ingestão diária per
capita de energia.ª
Médias da disponibilidade de sódio (e respectivos erros padrão) são
apresentadas para o País como um todo, para as cinco macrorregiões
geográficas, desagregadas em situação urbana ou rural e para quintos da
distribuição da renda per capita observada nos 443 estratos. A participação
percentual de grupos de alimentos na disponibilidade domiciliar total de
sódio é descrita para o País como um todo e segundo quintos da distribuição
da renda per capita.
Assim, os alimentos adquiridos pelas famílias foram divididos em
quatro grupos: 1) sal e condimentos à base de sal; 2) alimentos processados
com adição de sal; 3) alimentos in natura ou alimentos processados sem
adição de sal; e 4) refeições prontas. Análises de regressão linear foram
empregadas para testar a relação entre renda familiar (quintos da
distribuição da renda per capita dos estratos de domicílios) e a contribuição
de cada grupo de alimentos para o total de sódio.
Para a conversão das quantidades (kg) brutas adquiridas de
alimentos em nutrientes (kcal e sódio) utilizou-se o aplicativo AQUINUT.g
Para todos os demais procedimentos e para as análises estatísticas
empregou-se o aplicativo Stata versão 9.2, considerando os pesos amostrais
das unidades de estudo.

Resultados
A tabela 1 apresenta estimativas para a disponibilidade domiciliar de
sódio no Brasil e nas macrorregiões. Para o País como um todo, a
quantidade de sódio disponível para consumo foi de 4,5 gramas por pessoa
f Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. Conversor de aquisições de
alimento em energia e nutrientes (AQUINUT): versão 1.0 [Internet] [Acesso em 12/10/07];
Disponível em: http://www.fsp.usp.br/nupens
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por dia (g/p/d), portanto mais de duas vezes superior ao limite máximo de
consumo de 2 g/p/d. Em nenhuma região brasileira a disponibilidade
domiciliar de sódio foi inferior a 4 g/p/d. Em todas as regiões, a
disponibilidade de sódio foi maior nos estratos de domicílios rurais. A menor
disponibilidade de sódio, encontrada nos estratos de domicílios urbanos da
região Centro-Oeste, superou em 70% o consumo máximo recomendado. A
disponibilidade de sódio ajustada para um consumo de 2.000 kcal diárias
não alterou substancialmente o cenário de consumo excessivo em todas as
regiões do País, atenuando apenas o excesso adicional observado nas
áreas rurais.
A tabela 2 apresenta estimativas para a disponibilidade domiciliar de
sódio segundo quintos da distribuição da renda per capita observada nos
estratos de domicílios. A disponibilidade domiciliar de sódio ajustada para
um consumo de 2.000 kcal/p/d excedeu em duas vezes e meia a ingestão
máxima recomendada nos dois quintos de menor renda e em pouco mais de
duas vezes nos três quintos de maior renda.
A tabela 3 descreve a contribuição de grupos de alimentos para a
disponibilidade domiciliar total de sódio. Levando em conta o conjunto dos
domicílios brasileiros, verifica-se que cerca de três quartos do sódio
disponível para consumo provêm da aquisição de sal de cozinha (71,5%) ou
de condimentos à base desse sal (4,7%). O restante do sódio disponível
para consumo provinha da aquisição de alimentos processados com adição
de sal (15,8%), de alimentos in natura ou alimentos processados sem adição
de sal (6,6%) e de refeições prontas (1,4%). Embora majoritária em todos os
grupos de renda, a contribuição do sal de cozinha e dos condimentos à base
de sal decresceu de forma linear com o aumento da renda (p < 0,001),
variando de 83,8% no quinto de menor renda a 62,5% no quinto de maior
renda. Por outro lado, a contribuição de alimentos processados com adição
de sal apresentou relação direta com a renda per capita (p < 0,001),
aumentando duas e meia vezes do quinto de menor (9,7% do total de sódio)
para o quinto de maior renda (25,0% do total de sódio). A contribuição de
refeições prontas para o total de sódio disponível para consumo nos
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domicílios, embora pequena, também aumentou intensamente com a renda
per capita (p < 0,001), representando 0,4% do total de sódio no quinto de
menor renda e 3,7% no quinto de maior renda. A contribuição do conjunto de
alimentos in natura e dos alimentos processados sem adição de sal para o
total de sódio foi relativamente pequena e estável nos três primeiros quintos
da distribuição da renda, cerca de 6%, aumentando para 7,3% e 8,8% nos
dois quintos de maior renda.

Discussão
Os resultados encontrados no presente estudo indicam que a
quantidade de sódio disponível para consumo nos domicílios brasileiros
excede em mais de duas vezes a ingestão máxima recomendada.(5)
Excesso na disponibilidade de sódio foi encontrado em todas as
macrorregiões do País, no meio urbano e no meio rural e em todas as
classes de renda.
Embora em todas as classes de renda a maior parte do sódio
disponível para consumo provenha do sal de cozinha e de alimentos à base
desse sal, a fração proveniente de alimentos processados com adição de sal
aumenta sua importância com o poder aquisitivo domiciliar, representando
9,7% do total de sódio no quinto inferior da distribuição da renda per capita e
25,0% no quinto superior.
Destaca-se que os dados da POF referem-se à disponibilidade
domiciliar de sódio e não ao consumo efetivo deste nutriente, visto que não
foram consideradas as refeições feitas pelos indivíduos fora do domicílio,
nem a fração de alimentos adquiridos, mas não consumidos. Visando a
contornar

essas

limitações,

apresentamos

estimativas

para

as

disponibilidades de sódio ajustadas para uma disponibilidade fixa de 2.000
kcal/p/d. A eficácia deste ajuste pressupõe duas premissas básicas: 1) a de
que as refeições feitas fora do domicílio tenham teor de sódio semelhante ao
das refeições feitas no domicilio e 2) a de que a fração desperdiçada dos
alimentos seja independente do seu teor de sódio.
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Embora não conheçamos estudos brasileiros que tenham comparado
o teor de sódio de refeições feitas dentro e fora do domicílio, de modo geral,
admite-se que as refeições feitas fora de casa tendam a apresentar maior
teor de sódio.(11) Se este fenômeno for de fato observado no Brasil, o real
consumo de sódio pela população poderia ser mesmo maior do que aquele
estimado neste estudo. A ingestão de sódio poderia estar subestimada
particularmente no meio urbano, onde o hábito de fazer refeições fora do
domicílio tende a ser mais comum. Utilizando os dados da POF 2002/03,
estimamos que os alimentos consumidos fora do domicílio representem 24%
das despesas totais com alimentação para famílias urbanas e 12% para
famílias rurais.
Dois procedimentos culinários domésticos podem fazer com que o
desperdício de sal de cozinha, a maior fonte de sódio da dieta brasileira, seja
superior ao dos demais itens da dieta: a cocção de alimentos em água de
salmoura e o salgamento de alimentos. No Brasil, os alimentos que mais
comumente são cozidos em água de salmoura são macarrão, batata e
cenoura. Considerando-se a quantidade média que as famílias brasileiras
adquirem desses alimentos,h a concentração de sal habitual na água de
salmoura i(12) e estimativas sobre a fração de sal retida por esses alimentos
após sua cocção,(13) estima-se que a cocção do macarrão, da batata e da
cenoura determinaria um desperdício de sal equivalente a 9% do total de
sódio adquirido pelas famílias brasileiras. Este desperdício não seria
suficiente para modificar as conclusões do presente estudo com relação ao
consumo excessivo de sódio no Brasil.
Não é fácil avaliar o possível impacto do salgamento doméstico de
alimentos no desperdício de sal. De qualquer modo, a excepcionalidade
desta prática no meio urbano indica efeito pequeno das estimativas feitas
para os cerca de quatro quintos dos brasileiros que vivem nas cidades. A

g Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Coordenação de Índices de Preços.
Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003: análise da disponibilidade domiciliar e
estado nutricional no Brasil. IBGE; 2004.
h Pinheiro ABV, Lacerda EMA, Benzecry EH, Gomes MCS, Costa VM. Tabela para
avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. 3. ed. Rio de Janeiro; 1993.

48

possível maior frequência do salgamento doméstico no meio rural poderia,
por outro lado, justificar a maior disponibilidade de sódio evidenciada nos
domicílios rurais.
Apesar das limitações características das POF, estimativas médias do
consumo de vários grupos de alimentos obtidas a partir de inquéritos de
compra de alimentos tendem a concordar com resultados obtidos por meio
de inquéritos individuais de consumo.(14, 15) Ademais, no caso de
alimentos utilizados como ingredientes de preparações, como óleo, açúcar e
condimentos, admite-se que inquéritos de compra possam refletir melhor a
ingestão real dos indivíduos, do que inquéritos de consumo. Isso ocorreria
em face da dificuldade dos indivíduos em relatar a quantidade consumida de
alimentos ingeridos como parte de preparações.(14)
Outra limitação relativa à estimativa do consumo de sódio, comum a
todos os inquéritos dietéticos, decorre do uso de tabelas de composição de
alimentos, que nem sempre avaliam com precisão o teor de sódio dos
alimentos consumidos pelos indivíduos. No caso do presente estudo, para a
maior parte dos alimentos, empregou-se tabela construída a partir de análise
bromatológica direta de alimentos comercializados no Brasil (Tabela
Brasileira de Composição de Alimentos), fato que determinou que 97% do
total de sódio disponível para consumo nos domicílios pesquisados pela
POF 2002/03 sejam procedentes de alimentos cuja composição foi avaliada
por essa tabela (dados não mostrados).
A comparação das estimativas feitas para o Brasil com estimativas de
outros países é dificultada pelo uso de diferentes metodologias de avaliação
do consumo de sódio. Inquéritos populacionais realizados em países
desenvolvidos indicam, de modo geral, consumo excessivo de sódio com
estimativas variando entre 3,0 e 4,2 g/p/d.(7, 8) Ainda que menos
frequentes, estudos realizados em países em desenvolvimento também
indicam excesso de consumo de sódio, com estimativas entre 3,4 a 5,6
g/p/d.(16, 17)
A partir de dados fornecidos pelas indústrias salineiras brasileiras
sobre a produção de sal para consumo humano e considerando a população
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brasileira no ano de 2000, estimou-se para aquele ano uma disponibilidade
per capita de sódio de 6,0 gramas por dia, valor três vezes superior ao limite
recomendado de consumo diário desse mineral.a,b Análise a partir de dados
provenientes da Pesquisa de Orçamentos Familiares da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas, realizada na cidade de São Paulo em 1999,
estimou que a disponibilidade domiciliar diária de sódio era de 4,4 g para
uma aquisição de 2.000 kcal.(9) Portanto, muito semelhante ao valor
estimado pelo presente estudo para o conjunto dos domicílios brasileiros.
Dois estudos realizados no Brasil, em períodos próximos ao ano
2000, avaliaram o consumo de sódio a partir da excreção desse mineral na
urina e encontraram estimativas de consumo de sódio bastante próximas à
observada no presente estudo. O primeiro desses, realizado em amostra
probabilística da população da cidade de Vitória (ES), entre 25 a 64 anos de
idade, estimou o consumo de sódio em 5,0 g/p/d.(18) O segundo estudo,
realizado entre crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade da cidade
de Porto Alegre (RS) estimou o consumo de sódio em 3,4 g/p/d.(10)
A relação inversa entre renda e disponibilidade de sódio encontrada
no presente estudo tem sido descrita em trabalhos realizados em países
desenvolvidos.(19, 20)
Se o consumo excessivo de sódio no Brasil não parece diferir
substancialmente do que vem sendo registrado nos países desenvolvidos,
outra é a situação com relação à procedência do nutriente. Nesses países,
estima-se que a maior parte do sódio consumido pelos indivíduos de - 60% a
90% - provenha de alimentos processados pela indústria e não do sal
adicionado aos alimentos pelos indivíduos.(6, 7) Situação semelhante à
situação encontrada no Brasil, onde a maior parte do sódio consumido
aparenta ser proveniente do sal de cozinha e de condimentos à base de sal,
ocorre em outros países em desenvolvimento.(21) De qualquer modo, a forte
relação positiva entre a renda domiciliar e a fração de sódio proveniente de
alimentos processados e a rápida e intensa expansão que vem
caracterizando o consumo desses alimentos no Brasil (22), indicam
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tendência crescente de sua importância para o consumo de sódio nesse
País.
Em conclusão, nossos resultados confirmam a suposição de que o
consumo de sódio no Brasil excede largamente a recomendação máxima
para esse nutriente em todas regiões brasileiras e classes de renda.
Apontam, também, a pertinência para o País das recentes recomendações
da OMS relativas à adoção de políticas públicas que, simultaneamente,
informem a população sobre a importância de reduzir a quantidade de sal
adicionada aos alimentos e regulem o teor de sódio dos alimentos
processados.
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Tabela 1. Disponibilidade domiciliar de energia e de sódio, decorrente da
aquisição de alimentos, segundo macrorregião e situação urbana ou rural do
domicílio. Brasil, 2002/03.
Região /
situação
do
domicílio

Energia (Kcal/p/dia)

Sódio (g/p/dia)

Sódio (g/p/2.000
Kcal)

Média

(Erro
Padrão)

Média

(Erro
Padrão)

Média

(Erro
Padrão)

Norte
Urbana
Rural
Total

1848,6
2951,6
2111,9

(75,0)
(142,2)
(107,5)

4,3
11,4
6,0

(0,4)
(3,9)
(1,1)

4,7
7,4
5,4

(0,4)
(2,2)
(0,6)

Nordeste
Urbana
Rural
Total

1720,6
2092,3
1818,4

(27,2)
(52,3)
(30,9)

3,9
6,5
4,6

(0,1)
(0,4)
(0,2)

4,5
6,2
5,0

(0,1)
(0,4)
(0,2)

Sudeste
Urbana
Rural
Total

1760,8
2623,4
1830,0

(61,8)
(316,2)
(64,3)

3,8
7,0
4,0

(0,2)
(1,0)
(0,2)

4,3
5,8
4,4

(0,1)
(1,3)
(0,2)

Sul
Urbana
Rural
Total

1858,5
3008,7
2045,8

(67,1)
(244,5)
(94,5)

4,4
8,0
5,0

(0,2)
(0,9)
(0,3)

4,8
5,4
4,9

(0,2)
(0,4)
(0,1)

CentroOeste
Urbana
Rural
Total

1654,3
2588,3
1763,7

(47,0)
(136,5)
(61,6)

3,4
8,7
4,0

(0,2)
(2,1)
(0,4)

4,1
6,4
4,3

(0,3)
(1,3)
(0,3)

Brasil
Urbana
Rural
Total

1764,6
2489,5
1875,1

(33,5)
(110,0)
(34,7)

3,9
7,5
4,5

(0,1)
(0,6)
(0,1)

4,4
6,1
4,7

(0,1)
(0,4)
(0,1)
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Tabela 2. Disponibilidade domiciliar de energia e de sódio, decorrente da
aquisição de alimentos, segundo quintos crescentes da distribuição de renda
domiciliar per capita. Brasil, 2002/03.
Energia (Kcal/p/dia)

Sódio (g/p/dia)

Sódio (g/p/2.000
Kcal)

Quintos de
Renda

Média

(EP)

Média

(EP)

Média

(EP)

1º

1950,6

(59,3)

4,9

(0,3)

5,0

(0,2)

2º

1976,7

(87,7)

5,1

(0,4)

5,0

(0,2)

3º

1922,9

(93,2)

4,6

(0,4)

4,7

(0,3)

4º

1735,0

(92,2)

3,8

(0,2)

4,4

(0,1)

5º

1787,7

(46,1)

3,8

(0,2)

4,3

(0,2)

Brasil

1875,1

(34,7)

4,5

(0,1)

4,7

(0,1)

EP – Erro Padrão
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Tabela 3. Distribuição (%) da disponibilidade domiciliar de sódio, decorrente
da aquisição de alimentos, em quintos crescentes da distribuição da renda
domiciliar per capita, segundo grupos de alimentos. Brasil, 2002/03.
Quintos de renda
Brasil

1º

2º

3º

4º

5º

76,2

83,8

81,9

77,8

70,2

62,5

15,8

9,7

11,8

15,2

21,0

25,0

de sal

6,6

6,1

5,6

6,0

7,3

8,8

Refeições prontas

1,4

0,4

0,7

1,0

1,5

3,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Grupos de alimentos
Sal e condimentos à base
de sal

Alimentos processados
com adição de sal

Alimentos in natura ou
processados sem adição

Total
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Resumo
Introdução: Estudos recentes mostram que restrições na ingestão de sódio
podem aumentar a resistência à insulina (RI) e induzir alterações nas
lipoproteínas séricas e em marcadores de inflamação semelhantes às
encontradas na Síndrome Metabólica (SM). Métodos: Realizou-se uma
revisão sistemática da literatura sobre os efeitos da restrição do consumo de
sódio sobre a SM ou a RI. Nove artigos foram incluídos na revisão.
Resultados: A restrição no consumo de sódio associou-se ao aumento da
RI em dois artigos e à diminuição em três outros. Em sete dos nove artigos,
a restrição na ingestão de sal determinou redução da pressão arterial e em
dois

artigos

ocorreram

efeitos

adversos

em

marcadores

da

SM.

Conclusões: A maioria dos estudos mostrou efeitos benéficos da restrição
moderada de sódio da dieta, associada ou não a outras modificações
nutricionais ou ao aumento da atividade física. Novos estudos são
necessários para avaliar os efeitos de reduções moderadas no consumo de
sódio sobre a SM e a RI.

Descritores: Dieta Hipossódica; Sódio na Dieta; Síndrome Metabólica;
Resistência à Insulina; Hipertensão Arterial.
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Abstract
Introduction: Recent studies have shown that sodium intake restrictions
may increase insulin resistance (IR) and induce changes on serum
lipoproteins and on inflammation markers similar to those found in Metabolic
Syndrome (MS). Methods: We performed a systematic review of literature
regarding the effects of restricting sodium intake on MS or on IR. Nine
articles were included in the review. Results: Restriction of sodium
consumption was associated with increase insulin resistance in two articles
and decrease in three others. In seven of nine articles, salt intake restriction
determined blood pressure reduction and in two articles adverse effects on
markers of MS were found. Conclusions: Most studies showed beneficial
effects of moderate sodium intake restriction, associated or not to others
nutritional modifications or increase physical activity. Further studies are
needed to evaluate the effects of moderate sodium consumption reductions
on MS and IR.

Keywords: Sodium-Restricted Diet; Dietary Sodium; Metabolic Syndrome;
Insulin Resistance, Hypertension.
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Introdução
•

Definição da síndrome metabólica e riscos
Em 1988, Reaven descreveu a “Síndrome X”, hoje conhecida como

Síndrome Metabólica (SM), como a ocorrência de resistência à insulina,
hiperglicemia, elevação da lipoproteína de baixa densidade, diminuição da
lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e hipertensão arterial sistêmica
(HAS).(1)
Apesar do debate sobre a existência como síndrome e da importância
prognóstica de sua caracterização (2), organizações de saúde e sociedades
científicas propuseram critérios diagnósticos para padronizar sua definição,
tanto para fins clínicos como para pesquisas. Devido a diferenças étnicas no
risco de desenvolvimento de certas doenças, alguns critérios e pontos de
corte, especificamente para a circunferência da cintura, têm sido
diferenciados de forma a adaptar a definição de SM às diversas
populações.(3)
Em 1999, a World Health Organization (WHO) (4) e o European
Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR) (5) apresentaram as
primeiras propostas, mas foi a do National Cholesterol Education Program
(NCEP) (6) de 2001 a mais amplamente utilizada, em grande parte pela
simplicidade dos parâmetros diagnósticos (glicemia de jejum ≥ 110 mg/dl,
pressão arterial ≥ 130x85 mmHg, triglicérides - TG ≥ 150 mg/dl, HDL-c ≤ 40
mg/dl (50 para mulheres) e circunferência abdominal ≥ 102 cm (80 para
mulheres)), sendo necessário pelo menos 3 desses fatores para se
estabelecer tal diagnóstico. Posteriormente, o NCEP sugeriu pequenas
modificações em seus critérios, buscando incorporar o conhecimento atual
na área.(7)
Critérios mais abrangentes, incluindo determinações mais complexas,
fizeram com que as definições da American Association of Clinical
Endocrinologists e do American College of Endocrinology fossem menos
empregadas na prática clínica e em pesquisas.(8, 9) Mais recentemente, a
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International Diabetes Federation

(IDF)

propôs

um

consenso

para

estabelecer os critérios diagnósticos da SM, que permitem individualização
para grupos populacionais.(10) Esta proposta foi acatada pelo National
Heart, Lung, and Blood Institute e American Heart Association (11), havendo,
porém, diferenças nos pontos de corte de circunferência abdominal
utilizados nas duas definições.
No Brasil, em 2005, foi publicada a primeira diretriz de diagnóstico e
tratamento da SM (12), baseada nos critérios do NCEP.(6) As sociedades
científicas brasileiras recomendam considerar, além dos valores de corte, o
uso

de

medicação

anti-hipertensiva

ou

hipolipemiante

para

o

estabelecimento da presença de HAS e dislipidemia e o diagnóstico prévio
de diabetes mellitus (DM), para o preenchimento dos critérios dos
respectivos distúrbios. Em face da recomendação da American Diabetes
Association (13), o ponto de corte proposto para o diagnóstico de glicemia
de jejum alterada passou de 110 mg/dl para 100 mg/dl. A recomendação
brasileira estabelece que a circunferência abdominal seja medida a meia
distância entre a crista ilíaca e o rebordo costal inferior e sugere que
mulheres com circunferência abdominal entre 80 e 88 cm e homens entre 94
e 102 cm realizem monitorização mais frequente dos fatores de risco para
doença cardiovascular (DCV).
Embora

as

definições

disponíveis

abordem

alguns

aspectos

diferentes dentro do espectro de anormalidades da SM, a literatura é
concordante

em

seus

componentes

essenciais:

obesidade,

hipertrigliceridemia, níveis baixos de HDL-c, HAS e intolerância à glicose.
Além disso, tais definições compartilham do mesmo objetivo, o de auxiliar na
identificação de indivíduos de risco para DCV e DM, que se beneficiariam da
intervenção precoce sobre estas anormalidades.(3)
•

Aspectos fisiopatológicos da síndrome metabólica
A resistência à insulina – definida como redução na captação de

glicose em resposta à ação insulínica – é apontada como a alteração central
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da SM. Os fatores de risco e os mecanismos associados com a síndrome
são múltiplos e não estão totalmente esclarecidos, envolvendo uma
complexa inter-relação entre fatores genéticos e adquiridos.(14-19) É
provável que fatores agressores de diversas naturezas atinjam o organismo,
desencadeando respostas compensatórias por meio do sistema neurohormonal, sendo a condição de resistência à insulina um dos principais
marcadores desses processos.(20)
Fatores ambientais relacionados ao estilo de vida têm sido fortemente
implicados na fisiopatologia da SM. Estes últimos incluem hábitos dietéticos
(21) e inatividade física (22), ambos contribuindo para obesidade e
especialmente para o acúmulo de tecido adiposo na região abdominal,
tecido este diretamente envolvido na gênese da resistência à insulina. A
grande liberação de ácidos graxos na circulação portal e sistêmica,
decorrente da alta atividade lipolítica da gordura visceral, associada à
produção de citocinas pró inflamatórias e pró aterogênicas, reduzem a
captação de glicose no fígado, musculatura esquelética e outros tecidos,
gerando uma condição de alto risco cardio metabólico.(23)
As anormalidades que compõem a SM se caracterizam por um alto
grau de interação, uma contribuindo para o estabelecimento de outra e viceversa. Porém, recentemente, dois estudos analisaram a sequência de
eventos na fisiopatologia da SM. O primeiro, utilizando dados de três
coortes, revelou que a circunferência da cintura basal pode predizer a
deterioração de 4 a 5 outros componentes da SM, indicando que a
obesidade visceral desempenha papel central no desenvolvimento da
síndrome

e

parece

preceder

o

aparecimento

dos

seus

outros

componentes.(24) O segundo estudo, utilizando os dados do National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES 1999 a 2002), sugeriu também
a ocorrência de um efeito sequencial na instalação da SM: a partir da
obesidade (identificada por meio do índice de massa corporal - IMC ou pela
circunferência da cintura), seguem-se a inflamação sub-clínica (definida pela
proteína C reativa - PCR), a resistência à insulina e a dislipidemia.(25)
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•

Resistência à insulina, hipertensão arterial sistêmica e resposta ao
sódio
A captação tecidual de glicose mediada pela insulina varia

amplamente entre os indivíduos e quanto mais insulinorresistente, maior a
quantidade necessária de insulina a ser secretada no sentido de prevenir o
desenvolvimento de DM tipo 2. A presença de resistência à insulina e a
hiperinsulinemia compensatória predispõem o indivíduo a vários distúrbios
metabólicos e hemodinâmicos.(26).
Modelos animais fornecem evidências da participação da resistência à
insulina e do sódio na fisiopatogênese da HAS. Em ratos Dahl, modelo de
pressão arterial sensível ao sal, demonstra-se que a resistência à insulina
precede a elevação da pressão arterial e que a sobrecarga de sódio
antecipa o surgimento da HAS.(27)
Diferentes respostas pressóricas às variações na ingestão de sódio
são encontradas em modelos animais de HAS e em seres humanos e as
razões para tal heterogeneidade não estão completamente elucidadas.
Também não está claro como a sensibilidade ao sal interfere no controle da
pressão arterial de indivíduos com ou sem resistência à insulina. Apesar
disso, reconhece-se que modificações na ingestão de sódio podem provocar
efeitos no metabolismo da glicose.
Piora na sensibilidade à insulina foram obtidas em modelos animais
expostos a dietas hipossódicas. Ratos submetidos por 12 semanas a uma
dieta com baixos teores de sódio (0,06%) apresentaram menor captação de
glicose, quando comparados com grupo controle, que consumiu dieta com
níveis normais de sódio (0,50%). Os resultados do estudo evidenciaram o
envolvimento do aumento da atividade do sistema nervoso simpático e da
diminuição da vasodilatação mediada pelo óxido nítrico no aumento da
resistência à insulina induzida pela restrição de sal.(28)
Já os achados em seres humanos não são consistentes: a restrição
do consumo de sódio reduziu resistência à insulina (29), não alterou (30) ou
foi maior em subgrupos específicos de HAS.(31)
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A insulina promove a reabsorção renal de sódio e em condições de
hiperinsulinemia espera-se exacerbação desta ação. Em estados de
resistência à insulina este efeito retentor está mantido nos rins, mostrando
que a sensibilidade à insulina nas células tubulares proximais está
preservada. De fato, comparando-se indivíduos com e sem SM, observou-se
que os portadores da síndrome apresentavam reabsorção proximal de sódio
significativamente maior.(32)
Em suma, a resposta da pressão arterial frente ao consumo de sódio
é influenciada pela condição – possivelmente geneticamente determinada –
de sensibilidade ao sal. A quantidade de sódio consumida pode alterar o
metabolismo da glicose, enquanto que as concentrações de insulina ou a
sensibilidade tecidual a esse hormônio podem também interferir no controle
renal do sódio corporal.(33)
•

Síndrome metabólica e consumo de sódio
A excreção urinária do mineral – indicativa do seu consumo na dieta –

mostra-se aumentada nos indivíduos com, quando comparados com aqueles
sem SM (4,0 g/d versus 3,4 g/d, p < 0,01).(34). No estudo de Hoffmann e
Cubeddu,(35) a média de excreção de sódio urinário em homens e mulheres
sem características da SM foi de 3,2 g/d e 2,7 g/d, respectivamente,
enquanto naqueles com 4 ou 5 componentes da síndrome foi de,
respectivamente, 4,0 g/d e 3,1 g/d (p < 0,001), o que indicaria uma ingestão
diária extra de 1,5 a 2 g de sal entre os indivíduos com a síndrome.
As mais recentes diretrizes para o tratamento da HAS na SM
recomendam a redução no consumo de sódio.(10, 11) A diretriz brasileira
recomenda a redução da ingestão de sal de todas as formas, tanto para
prevenção primária, como para tratamento não medicamentoso da síndrome
(consumo de sal limitado a 6 g por dia).(12)
Porém, além das controvérsias a respeito do papel do consumo
reduzido de sódio sobre o metabolismo da glicose, esta conduta poderia
induzir alterações desfavoráveis nas lipoproteínas do plasma e em
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marcadores de inflamação, similares às encontradas na SM,(36) efeitos
estes indesejáveis para se minimizar o risco cardiovascular.
Resultados desfavoráveis à dieta hipossódica foram obtidos também
em estudo de meta-análise, quando se compararam dietas com baixos e
altos teores de sódio: a primeira aumentou significantemente os níveis de
renina, aldosterona, adrenalina, noradrenalina, colesterol total, lipoproteína
de baixa densidade (LDL-c) e TG. Apesar das limitações decorrentes de
ensaios de curto prazo e ao questionamento dos estudos que avaliaram
eficácia ou efetividade, concluiu-se que a redução no consumo de sódio foi
útil para reduzir a pressão arterial em indivíduos hipertensos no curto prazo
e que a magnitude do efeito sobre a pressão arterial em indivíduos
normotensos da raça branca não justifica uma recomendação generalizada
para diminuir o consumo deste nutriente.(37)
Embora os estudos que avaliaram os efeitos de dietas restritas em sal
em humanos tenham sido, no geral, realizados no estado de jejum e os
resultados obtidos em intervenções de curta duração, não se pode garantir
que alterações metabólicas secundárias a essa restrição poderiam,
eventualmente, superar o benefício esperado na aterogênese pela
diminuição da pressão arterial.
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura no que
se refere à associação entre SM ou resistência à insulina e consumo de
sódio.

Métodos
Foram pesquisados artigos que analisaram os efeitos de restrições no
consumo de sódio, associados ou não a outras alterações nutricionais ou a
outras intervenções, na SM ou na resistência a insulina.
•

Critérios de inclusão e exclusão de estudos
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Foram

incluídos

estudos

originais,

do

tipo

ensaio

clínico

(aleatorizados ou não, controlados ou não) e que tenham apresentado
resultados referentes ao impacto de restrições no consumo de sódio na SM
ou na resistência à insulina. Os demais critérios de inclusão foram: data da
publicação do estudo entre janeiro de 2004 e dezembro de 2008, terem sido
realizados em adultos e publicados nos idiomas inglês e português. Foram
excluídos os estudos observacionais e aqueles realizados em animais,
recém nascidos, crianças e adolescentes.

Também não foram incluídos

estudos que avaliaram o efeito de dietas com redução de sódio em
associação ao uso de medicamentos.
•

Estratégia de busca
A pesquisa dos artigos foi realizada na base de dados PubMed,

utilizando-se três conjuntos de intersecção de termos de busca bibliográfica:
síndrome metabólica como desfecho (metabolic syndrome, cardiovascular
syndrome, cardiometabolic syndrome, Syndrome X, dysmetabolic syndrome,
insulin resistance syndrome, insulin resistance, insulin sensitivity ou reaven
Syndrome); dieta como exposição (intake, consumption, diet, dietary ou
excretion) e sódio como nutriente de interesse (salt, sodium ou Na). Foram
pesquisadas também as referências bibliográficas dos artigos incluídos.
Realizou-se uma primeira avaliação, tendo por base os títulos e o
resumo dos artigos e foram rejeitados aqueles que não preencheram os
critérios de inclusão ou apresentaram algum dos critérios de exclusão.
Quando um estudo não pôde ser incluído ou rejeitado com certeza, o texto
completo foi analisado em uma segunda avaliação.
•

Síntese e comparação dos estudos
Foi realizada síntese narrativa dos estudos selecionados, que foram

apresentados

segundo

as

características

das

populações

e

das
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intervenções. Número de participantes, idade média, IMC médio e
prevalências de HAS e SM compuseram a caracterização das populações.
Para as intervenções, foram apresentados detalhes dos ensaios
propriamente ditos, como tempo, tipo de intervenção (apenas dietética ou
associada a recomendações de aumento da atividade física), níveis da
restrição de sódio testados e forma de avaliação da adesão do participante
em relação ao sódio consumido (coleta de sódio urinário de 24 horas ou
aplicação de questionários - diários ou recordatórios alimentares de 24
horas).
Além disso, relacionaram-se os dados referentes à forma de avaliação
do metabolismo da glicose (homeostatic model assessment - HOMA, clamp
euglicêmico hiperinsulinêmico, teste oral de tolerância à glicose, índice de
sensibilidade à insulina ou glicemia) e da pressão arterial (médias de
medidas de repouso ou de 24 horas), além da ocorrência de modificações
de peso durante a restrição de sódio (aumento, diminuição ou sem
modificações).
Sintetizou-se também a forma utilizada para comparar os resultados
obtidos (diferenças intragrupo = apuradas no mesmo grupo de indivíduos
após os períodos controle e intervenção ou efeito líquido = diferenças
apuradas em grupos diferentes de indivíduos entre o início e o final dos
períodos controle e intervenção) e resultados e conclusões principais.
Os desfechos analisados foram resistência à insulina, lípides
plasmáticos, peso, cintura abdominal, pressão arterial, renina, aldosterona,
atividade do sistema nervoso simpático e marcadores de inflamação. Foram
consideradas significativas as diferenças apuradas cujos valores de p foram
menores que 0,05.
Devido à heterogeneidade das características das populações e das
intervenções testadas, não foi possível realizar a síntese por meta-análise.

Resultados
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A estratégia de pesquisa descrita resultou no encontro de 192 artigos,
sendo 38 revisões. Ao final, nove artigos de oito estudos originais foram
incluídos na revisão (dois artigos analisaram a mesma base de dados –
estudo PREMIER).(38, 39)
•

Populações
O número de indivíduos estudados variou de 20 a 796, a idade média

foi superior a 50 anos em cinco artigos, entre 40 e 50 anos em três e 30
anos em um artigo. O IMC médio dos participantes esteve acima do
recomendado (≥ 25 Kg/m2) na maioria dos artigos. Todos os indivíduos
apresentavam pré-hipertensão ou HAS em três artigos, em outros três a
prevalência da doença variou de 12,3% a 65,2%, em dois os participantes
apresentavam pressão arterial normal e em um dos artigos a prevalência da
doença não foi informada. Os critérios do NCEP 2001 foram utilizados para o
diagnóstico de SM em quatro artigos, os da IDF 2005 em um deles, em três
artigos a prevalência da síndrome não foi informada e em um deles os
participantes eram indivíduos saudáveis. Quando relatada, a prevalência de
SM variou de 26,8% a 100% dos participantes (tabela 1).
•

Intervenções
A duração da intervenção variou de seis a sete dias em quatro artigos,

três semanas em um deles e de 3 a 6 meses em quatro artigos.
Recomendações de aumento de atividade física, além de modificações no
conteúdo de sódio da dieta, foram analisadas em dois artigos, sendo que
quatro deles utilizaram o padrão dietético DASH - Dietary Approaches to
Stop Hypertension. Em todos os artigos, a restrição no consumo de sódio se
situou abaixo de 2,4 g/d (cinco deles na faixa entre 0,4 e 1,4g/d) e a adesão
ao consumo de sódio foi avaliada por meio da coleta de urina de 24 h e/ou
pela aplicação de questionários (diários ou recordatórios alimentares de 24
h).
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A maioria dos artigos utilizou o HOMA ou o clamp euglicêmico
hiperinsulinêmico para analisar o metabolismo da glicose. Observou-se
perda de peso dos participantes em quatro artigos e a pressão arterial foi
avaliada pelas médias de duas ou três medidas de repouso na maioria dos
artigos (tabela 2).
•

Resultados – efeitos da restrição de sódio sobre os desfechos
analisados
A restrição de sódio associou-se ao aumento da resistência à insulina

em dois artigos (36, 40) e à diminuição em três outros (38, 39, 41).
Encontrou-se associação entre sensibilidade ao sal e resistência à insulina
ou SM em três artigos (42-44). Foi observada redução da pressão arterial
em sete artigos (36, 38, 39, 41-43, 45), efeito benéfico nos lípides
plasmáticos em três deles (38, 41, 45) e diminuição da PCR e da atividade
simpática em um artigo.(41) Efeitos adversos, como aumento de TG,
quilomícrons, marcadores de inflamação (PCR, interleucina 6 e fator de
necrose tumoral alfa) foram mostrados em um artigo (36) e elevação de
renina e aldosterona em dois artigos (36, 40) (tabela 3).

Discussão
A maioria dos estudos analisados mostrou efeitos benéficos, tanto em
parâmetros metabólicos quanto na pressão arterial, da restrição moderada
de sódio da dieta, associada ou não a outras modificações nutricionais ou ao
aumento da atividade física.
Os artigos que constataram efeitos adversos frente a uma ingestão
diminuída de sódio, utilizaram reduções além da usualmente recomendada
de 2,4 g/d para prevenção e tratamento da HAS na SM.(12). Quando a
redução do sódio na dieta foi moderada, observou-se diminuição das
concentrações séricas de PCR, efeito desejável em termos de risco
cardiovascular.(41) Deve-se salientar, entretanto, que a constatação de
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efeitos adversos ou benéficos esteve limitada somente aos desfechos
analisados e apenas dois artigos estudaram os efeitos da redução de sódio
sobre marcadores de inflamação (36, 40, 41), dois sobre renina e
aldosterona (36, 40) e um sobre a atividade simpática.(41)
O efeito da restrição no consumo de sódio sobre a resistência à
insulina parece depender do nível da restrição planejada e possivelmente da
duração da intervenção. No estudo de Gomi e colaboradores, a restrição de
sódio para 2,3 g/d por uma semana não resultou em mudanças significativas
da sensibilidade à insulina e trouxe diminuições significativas da pressão
arterial, ao passo que reduções maiores do consumo de sódio (para 0,7 g/d)
por sete dias afetaram adversamente o metabolismo da glicose, sem ganhos
maiores na pressão arterial, sugerindo que o consumo moderado de sódio
pode diminuir a pressão arterial sem modificar a sensibilidade à insulina em
indivíduos com HAS.(46)
Apesar de, em parte dos artigos apresentados, apenas os efeitos de
curto prazo terem sido analisados, estudo de meta-análise mostrou que a
redução moderada de consumo de sal por um período de quatro ou mais
semanas apresentou efeito significativo na diminuição da pressão arterial em
indivíduos com pressão arterial normal ou elevada.(47)
Diferentemente

da

suplementação

ou

restrição

de

nutrientes

específicos, a utilização de dietas completas nos estudos de intervenção não
permite a determinação de quais de seus componentes individuais foram os
responsáveis pelas modificações metabólicas observadas ou se essas
modificações deveram-se ao conjunto dos vários componentes. Quatro
estudos testaram a dieta DASH, que apresenta maior conteúdo de cálcio,
potássio, magnésio, nozes, grãos integrais e menor conteúdo de carne
vermelha, gordura total, gordura saturada, colesterol e doces quando
comparada com a uma dieta padrão voltada para redução de peso.(48) O
consumo de grandes quantidades de laticínios, típico do padrão dietético
DASH, associa-se inversamente com a SM e com a resistência à insulina e a
restrição de sódio e os altos níveis de potássio, também presentes neste
padrão de dieta, apresentam efeitos favoráveis sobre a pressão arterial. O
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benefício da dieta DASH no metabolismo da glicose pode ser resultado do
alto consumo de fibras ou de grãos integrais, alimentos com baixo índice
glicêmico.(49)
Mesmo com a utilização de análise e controle estatístico de variáveis
importantes para os desfechos, como peso ou nível de atividade física, como
forma de se obterem os efeitos líquidos das intervenções, não se pode
afastar a possibilidade de que os resultados observados nos estudos nos
quais ocorreram modificações nessas variáveis possam ter sido, em parte,
influenciados pelos benefícios obtidos tanto pela perda de peso como pelo
aumento do preparo físico dos participantes.(22, 50)
A sensibilidade à insulina foi medida, na maioria dos estudos, por
meio do HOMA, fórmula matemática que estima a captação de glicose em
jejum; porém a correlação deste índice com o clamp euglicêmico, padrão
ouro para avaliação da sensibilidade à insulina, é bastante satisfatória.(51)
O número limitado de artigos revisados e diferenças relativas às
populações e ao conteúdo das intervenções dificultaram a generalização dos
resultados obtidos e recomendam a realização de mais estudos sobre os
efeitos de reduções moderadas no consumo de sódio sobre a SM e
resistência á insulina.
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Tabela 1. Artigos incluídos na revisão de acordo com autor, ano de publicação e segundo características das populações
submetidas às intervenções.
Autor, ano
(Referência)

Nakandakare
et al, 2008.
(36)

Hoffman e
Cubeddu,
2007.
(42)

Lien et al,
2007.
(38)

Townsend
et al,
2007.
(40)

Uzu et al,
2006.
(43)

Straznicky
et al,
2005.
(41)

Azadbakht
et al, 2005.
(45)

Ard et al,
2004.
(39)

Vedovato
et al,
2004.
(44)

41
(15 / 26)

301
(87 / 214)

796
(304 / 492)

20
(12 / 8)

56
(35 / 21)

23
(15 / 8)

116
(34 / 82)

52
(16 / 36)

41*
(31 / 10)

53,5

41,5

49,9 sem
SM
49,7 com
SM

30

51,5 sem
SM
50,2 com
SM

58,0

41,2

51,7

57 - 60

Média do IMC
(kg/m2)

26,1

27,9 sem SM
32,2 com SM

NR

23,1

23,1 sem
SM
26,6 com
SM

33,3

29,7

32,6

28 - 29

Prevalência de
HAS

100%

12,3%

100%

0%

100%

65,2%

NR

36,5%

0%

NR

NCEP-01
34%

NCEP-01
50,1%

0%

IDF-05
26,8%

NCEP-01
100%

NCEP-01
100%

NR

NR

Variáveis
Participantes
(Homens /
Mulheres)
Média de idade
(anos)

Prevalência de SM

NR = Não relatado; IMC = Índice de Massa Corporal; HAS = Pré ou Hipertensão Arterial Sistêmica; SM = Síndrome Metabólica – critério diagnóstico;
NCEP-01 - National Cholesterol Education Program 2001; IDF-05 – International Diabetes Federation 2005; * participantes diabéticos.
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Tabela 2. Artigos incluídos na revisão de acordo com autor, ano de publicação e segundo características das intervenções.
Autor, ano
(Referência)

Nakandakare
et al, 2008.
(36)

Hoffman e
Cubeddu,
2007.
(42)

Lien et al,
2007.
(38)

Townsend
et al,
2007. (40)

Uzu et al,
2006.
(43)

Straznicky
et al, 2005.
(41)

Azadbakht
et al, 2005.
(45)

Ard et al,
2004.
(39)

Vedovato et
al, 2004.
(44)

3 semanas

1 semana

6 meses

6 dias

1 semana

3 meses

6 meses

6 meses

1 semana

Intervenção

Dieta

Dieta

Dieta +
Atividade
Física

Dieta

Dieta

Dieta

Dieta

Dieta +
Atividade
Física

Dieta

Restrição de sódio
(g/d)

1,40

1,00

2,30

0,46

0,40 - 1,20

2,30

2,40

2,40

0,60

Avaliação do
sódio da dieta

NaU

NaU

NaU

NaU

NaU

NaU

Q

Q

NaU

Metabolismo da
glicose

HOMA

TOTG

HOMA

Clamp

HOMA

HOMA

Glicemia

ISS

Clamp*

Modificação do
peso

Não

NR

Redução

Não

NR

Redução

Redução

Redução

NR

Pressão arterial

Média de 24
h

Média em
repouso

Média em
repouso

Média em
repouso

Média de
24 h

Média em
repouso

Média em
repouso

Média em
repouso

Média de 24
h

Variáveis
Duração

NR = não relatado; NaU = Sódio urinário de 24 horas; Q = Questionário (diário ou recordatório alimentar 24 h); HOMA = Homeostatic model
assessment; TOTG = Teste oral de tolerância à glicose; ISS = Índice de sensibilidade à insulina; *o clamp euglicêmico hiperinsulinêmico foi realizado
em 18 participantes.
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Tabela 3. Artigos incluídos na revisão de acordo com autor, ano de publicação e segundo características das intervenções,
diferenças avaliadas e resultados e conclusões principais.
Intervenção

Características das dietas e
das intervenções

Diferenças
avaliadas

Resultados principais

Conclusões principais

Intragrupo

↑ TG, quilomicrom colesterol, PCR, TNF-alfa,
IL-6, atividade da renina, aldosterona, insulina
e HOMA.
↓ PAS, PAD, PAM.

A restrição no consumo de sódio
induziu alterações nas lipoproteínas
séricas
e
marcadores
de
inflamação que são características
da SM.
Aumento
da
prevalência
da
sensibilidade ao sal no grupo com
SM, estando esta diretamente
relacionada
ao
número
de
características da síndrome em
cada indivíduo.

Autor, ano,
(referência)
Nakandakare
et al, 2008.
(36)

A- sódio = 3,7 g/d e Bsódio = 1,4 g/d.

Hoffman e
Cubeddu,
2007.
(42)

A- sódio = 3,2 g/d, B- sódio
= 7,2 g/d e C- = 1,0 g/d.

Efeito
líquido

Maior ↓ PAS e PAD na SM.
↓ PAS e PAD proporcional ao número de
características de SM.
↓ prevalência de HAS na SM (23,8% para
8,2%).

Lien et al,
2007.
(38)

A- aconselhamento
individual, B- intervenção
comportamental intensa e
C- = B + dieta DASH. Em B
e C - sódio ≤ 2,3g/d.

Efeito
líquido

↓ PAS (mmHg) sem e com SM: A: -6,2 e -6,8 (p
= 0,60); B: -12,0 e -8,4 (p = 0,00); C: -11,2 e 9,9 (p = 0,23).
↓ HOMA, colesterol total em B e C (com SM).

A SM atenuou a diminuição da PAS
em B, atenuação esta superada
com a dieta DASH em C.

Intragrupo

↓ captação de glicose mediada pela insulina
(7,41 x 6,1 mg/kg*min, p = 0.03). → PA.
↑ de renina e aldosterona.

A restrição de sal reduziu
sensibilidade à insulina.

Townsend et
al, 2007.
(40)

A- sódio = 4,6g/d e Bsódio = 0,46g/d.

a
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Uzu et al,
2006.
(43)
Straznicky et
al, 2005.
(41)

Azadbakht et
al, 2005.
(45)

A- sódio = 4 a 4,8 g/d e Bsódio = 0,4 a 1,2 g/d.
Dieta DASH modificada
(sódio = 2,3 g/d) e redução
de energia para diminuição
de peso.
A- Dieta controle, B- = A e ↓
500 Kcal/d para redução de
peso e C- dieta DASH (↓
500 Kcal/d e sódio <
2,4g/d).

Efeito
líquido

↑ prevalência de HAS sódio sensível no grupo
com SM (70,6% versus 36,0%, p = 0,02).
O efeito de B na queda da PAM noturna foi
maior nos pacientes com SM.

Foi
mostrada
uma
relação
significativa entre SM, sensibilidade
da PA ao sódio e diminuição da PA
noturna.

Intragrupo

↓ PAS, peso, IMC, CA, colesterol total, TG,
glicemia, insulina, PCR, atividade simpática e
HOMA.
↑ HDL.

A diminuição de peso por meio de
uma
dieta
hipocalórica
com
restrição moderada de sódio trouxe
melhorias nos componentes da SM.

Efeito
líquido

C versus B: > aumento de HDL e > redução de
PAS, PAD, TG, glicemia, peso e prevalência
SM.

A dieta DASH diminuiu a maioria
dos fatores de risco metabólicos.

A Dieta DASH aumentou a ação da
insulina além do efeito de B.

A resistência à insulina pode
contribuir
para
a
maior
sensibilidade ao sal.

Ard et al,
2004.
(39)

A- aconselhamento
individual, B-Intervenção
comportamental intensa e
C- = B + dieta DASH. Em B
e C - sódio ≤ 2,4g/d.

Efeito
líquido

B – A: ↓ peso, IMC, insulina, glicemia.
C – A: ↑ ISS (1,96 para 2,95 - p = 0,047) e ↓
PAS, peso, CA, IMC.
C – B: → ISS (p = 0,62), > razão de mudança
insulina-glicose.

Vedovato et
al, 2004.
(44)

A- sódio = 0,6g/d e B- sódio
6g/d.

Análise de
correlação

As mudanças na PAM induzidas pelo sal
estiveram inversamente relacionadas com a
sensibilidade à insulina (r = - 0,51, p = 0,01).

1 g sal ≈ 0,4 g de sódio ≈ 17,4 mmol de sódio; ↑ = aumento, ↓ = redução, → = sem modificação, PA = pressão arterial; PAS = pressão arterial sistólica;
PAD = pressão arterial diastólica; PAM = pressão arterial média; TG = triglicérides; LDL = lipoproteína de baixa densidade; HDL = lipoproteína de alta
densidade; PCR = proteína C reativa; TNF-alfa = fator de necrose tumoral alfa; IL-6 = interleucina 6; HOMA = homeostasis model assessment; SM =
síndrome metabólica; ISS = índice de sensibilidade à insulina; IMC = índice de massa corporal; CA = circunferência abdominal.
A, B e C referem-se às características das dietas utilizadas nas intervenções e os resultados principais, quando não especificado, referem-se àquelas
com restrição de sódio.
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RESUMO
Introdução: No Brasil, estima-se que o consumo de sódio corresponda a
aproximadamente duas vezes o consumo máximo recomendado e que cerca
de três quartos desse consumo provenha da adição de sal e de condimentos
à base de sal aos alimentos. O ambiente de trabalho é um dos locais
propícios

para

a

promoção

de

modificações

nos

comportamentos

alimentares precursores de doenças. Objetivos: Avaliar o impacto de uma
intervenção que promoveu a redução da adição de sal aos alimentos,
consumidos por funcionários de empresas da cidade de São Paulo.
Métodos: Estudo de intervenção randomizado controlado envolvendo 28
empresas, sendo 14 no grupo intervenção e 14 no grupo controle.
Participaram da pesquisa 2.417 funcionários, 1.179 no grupo intervenção e
1.238 no grupo controle, com idades entre 18 e 65 anos. A intervenção teve
duração de seis meses e foi baseada no modelo ecológico de promoção de
saúde. Os gestores das unidades de alimentação e nutrição receberam um
manual com informações sobre alimentação saudável, foram realizadas
oficinas culinárias, forneceram-se materiais educativos e os funcionários que
participaram da coleta de dados receberam um fôlder com informações
sobre alimentação saudável. Todas as ações e materiais fornecidos visavam
estimular a redução da adição de sal aos alimentos. A variável desfecho foi a
adição de sal aos alimentos ou no prato quente e o impacto da intervenção
foi avaliado por meio de testes de diferenças de proporções e modelos de
regressão de poisson multinível. Resultados: Na avaliação inicial, cerca de
dois terços dos funcionários de ambos os grupos referiram adicionar sal aos
alimentos e em torno de um quinto o fazia no prato quente. Após a
intervenção, foi observada redução na frequência de adição de sal nos
funcionários alocados no grupo intervenção (-3,1%) e aumento naqueles do
grupo controle (1,4%), não atingindo, entretanto, a significância estatística.
No grupo intervenção, observou-se maior redução da frequência de adição
de sal no prato quente (-12,6%), quando comparada com o grupo controle (5,1%). Na análise multivariada, homens (IRR = 0,51) e aqueles
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categorizados como normotensos (IRR = 0,61) alocados no grupo
intervenção no momento final apresentaram menor taxa de adição de sal no
prato quente. Conclusões: A intervenção realizada no ambiente de trabalho
reduziu a taxa de relato de adição de sal no prato quente dos participantes
homens e daqueles categorizados como normotensos.

Descritores: Sódio na Dieta; Cloreto de Sódio na Dieta; Redução da adição
de sal; ambiente de trabalho.
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ABSTRACT
Introduction: In Brazil, it is estimated that the sodium intake corresponds to
approximately twice the maximum recommended intake and that about three
quarters of this consumption comes from adding salt and salt-based
seasonings to foods. The work environment is ideal for the promotion of
changes in eating behaviors precursors of diseases. Objectives: To evaluate
the impact of an intervention that promoted the reduction of added salt to
foods consumed by employees of the city of Sao Paulo. Methods: A
randomized controlled intervention trial involving 28 companies, 14 in the
intervention group and 14 in the control group. The findings included 2417
employees, 1179 in the intervention group and 1,238 in the control group,
aged between 18 and 65 years. The intervention lasted for six months and
was based on the ecological model of health promotion. The managers of
food and nutrition unit received a manual with information on healthy eating,
cooking workshops were held, educational materials were provided and
employees, who participated in data collection, had received a folder with
information about healthy eating. All the actions and materials provided were
intended to encourage the reduction of added salt to food. The outcome
variable was adding salt to food or to the hot meal and the impact of the
intervention was evaluated by differences proportions tests and multilevel
Poisson regression models. Results: At baseline, approximately two thirds of
the employees of both groups referred adding salt to food and around a fifth
did so in hot meal. After the intervention, a decrease in the frequency of
adding salt of employees allocated in the intervention group (-3.1%) was
observed and increase those of the control group (1.4%), not reaching,
however, statistical significance. In the intervention group, there was a
greater reduction in the frequency of adding salt on the hot meal (-12.6%),
when compared with the control group (-5.1%). In multivariate analysis, men
(IRR = 0.51) and those categorized as normotensive (IRR = 0.61) allocated
in the intervention group at the final moment had lower rate of addition of salt
in the hot meal. Conclusions: The intervention carried out at the workplace
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reduced the reporting rate of salt addition in hot meal of male participants
and those categorize as normotensive.

Key words: Sodium, Dietary; Sodium Chloride, Dietary; Reduction of adding
salt; Workplace.
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Introdução
O consumo excessivo de sódio é considerado fator de risco para a
ocorrência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tanto que a
Organização Mundial da Saúde recomendou que governos (atuando por
meio de políticas públicas) e o setor privado da sociedade (representado
pela indústria de alimentos) trabalhassem em conjunto na limitação no
consumo de sódio pela população.(1)
O consumo de sal deveria ser menor que 5 gramas por dia
(correspondente a 2 gramas de sódio) (2), porém, no Brasil, a
disponibilidade média diária de sódio, apenas à correspondente ao domicílio,
foi estimada em 4,7 gramas por pessoa para um consumo de 2.000 Kcal, ou
seja, mais de duas vezes o consumo máximo recomendado. Do total, cerca
de três quartos da disponibilidade de sódio provinham da adição do nutriente
aos alimentos por meio de sal e de condimentos à base de sal.(3)
Dentro do panorama de intervenções voltadas para promoção de
alimentação saudável e fatores relacionados ao estilo de vida, o ambiente de
trabalho vem atraindo cada vez mais interesse como um dos locais propícios
para modificações de comportamentos precursores de doenças, não apenas
aqueles específicos da função ocupacional, mas também os relacionados à
dieta, atividade física e tabagismo.(4)
O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de uma intervenção que
promoveu a redução da adição de sal aos alimentos consumidos por
trabalhadores de empresas da cidade de São Paulo.

Métodos

Delineamento e população do estudo
Este estudo está inserido na pesquisa “Impacto de intervenção para
promoção do consumo de frutas e hortaliças em empresas cadastradas no
Programa de Alimentação do Trabalhador”.
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Os dados das empresas foram obtidos do banco do Ministério do
Trabalho e Emprego, tendo sido pareadas pelo número de funcionários,
modalidade de gestão do PAT (autogestão, terceirizada, outros) e setor de
atividade econômica (industrial, comércio ou serviços). Para serem incluídas
na pesquisa, foram sorteadas aquelas que possuíam mais de 150
funcionários e que preparavam e distribuíam refeições para o funcionário no
próprio local de trabalho. Inicialmente, 30 empresas aceitaram participar da
pesquisa e foram sorteadas 15 para cada grupo intervenção e controle.
Entretanto uma das empresas do grupo controle desistiu de participar do
estudo após a primeira coleta de dados.

Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada no refeitório de cada empresa entre
outubro de 2006 e abril de 2007 e outra coleta ocorreu 6 meses após. Todos
os funcionários foram convidados a participar da pesquisa por meio da
divulgação prévia do estudo pela empresa. A amostra de trabalhadores
nestas duas coletas foi independente.
Foram estudadas 28 empresas, sendo 14 no grupo intervenção e 14
no grupo controle. Participaram da pesquisa 2.417 funcionários, 1.179 no
grupo intervenção (603 antes e 576 depois da intervenção) e 1.238 no grupo
controle (644 antes e 594 após a intervenção), com idades entre 18 e 65
anos. A média de funcionários participantes por empresa foi de 85,7 (mínimo
55 e máximo 116).
O questionário utilizado constou de perguntas para caracterização
sócio-demográfica dos funcionários, que foram categorizados segundo: sexo
(masculino ou feminino), idade (18 a 29, 30 a 39, 40 ou mais anos),
escolaridade (0 a 11 ou 12 ou mais anos de estudo), referência ao uso de
medicamentos para controle da hipertensão arterial (sim ou não) e dados
auto referidos de peso e altura. O questionário foi aplicado por alunas do
curso de nutrição, devidamente treinadas para a tarefa. A aferição da
pressão arterial foi realizada por um dos autores da pesquisa (FS) utilizando
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técnicas padronizadas (5) e empregando o aparelho eletrônico BP 3BTO-A,
previamente aferido e certificado.(6)
O índice de massa corporal (calculado por meio do quociente peso
em quilos e altura em metros ao quadrado) foi categorizado em < 25 ou ≥ 25
Kg/m².(7) Considerou-se hipertenso o indivíduo com pressão arterial sistólica
≥ 140 mmHg ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg ou quando houve
referência à utilização de medicamento(s) para controle da pressão
arterial.(8)
O hábito de adicionar sal aos alimentos foi obtido por meio da
pergunta “O Sr.(a) costuma acrescentar sal aos alimentos?“ (adaptada da
NHANES - National Health and Nutrition Examination Survey). A resposta foi
categorizada em não, nunca; sim, às vezes e sim, sempre ou quase
sempre.(9) Para os participantes que responderam positivamente em
relação à adição de sal, foi também questionado se o hábito ocorria apenas
nas saladas, apenas no prato quente ou em ambos.

Intervenção
A intervenção foi baseada no modelo ecológico de promoção de
saúde. De forma resumida, o modelo estabelece que os comportamentos
sejam resultados das influências mútuas entre características individuais
(valores, experiências, crenças e história pessoal) e ambientais (ambientes
físico, social, cultural e organizacional).(10) A atuação em ambos os termos
desta equação pode contribuir na geração de comportamentos promotores
de saúde.
A intervenção teve duração de 6 meses e seus focos foram os
gestores das unidades de alimentação e nutrição (UAN), o ambiente
(refeitório) e os funcionários das empresas.
A intervenção se iniciou com o fornecimento aos gestores das UAN
um manual com informações sobre a importância do papel da unidade na
promoção da alimentação saudável no local de trabalho (anexo 1).
Salientou-se o possível impacto no aumento da produtividade, redução das
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DCNT e diminuição dos gastos da empresa com serviços de saúde com a
melhoria da alimentação dos funcionários. As informações contidas no
manual tiveram como base o que é atualmente recomendado para uma
alimentação saudável para população brasileira (o consumo de sal diário
deve ser no máximo de 5 gramas por dia - 1 colher rasa de chá por pessoa)
(11) e nos novos parâmetros nutricionais do PAT (valores diários de
referência para sódio ≤ 2.400 mg).(12)
Em seguida, foram realizadas oficinas culinárias com os funcionários
que preparavam a alimentação das empresas com vistas a incentivar a
utilização de menor quantidade de sal. Foram fornecidos materiais
educativos com informações sobre alimentação saudável dispostas em
formato de álbum seriado para serem utilizados nas mesas do refeitório
(anexo 2).
Incentivou-se a colocação dos saleiros em uma posição central do
refeitório (no lugar de um saleiro em cada mesa) e sugeriu-se a confecção
de cartazes ou fundos de bandeja com informações sobre o conteúdo
nutricional de alimentos. Tais informações poderiam ser veiculadas nos
holerites dos funcionários ou pela intranet, jornais, revistas ou painéis de
avisos da empresa (anexo 3), sendo que todos esses materiais visavam,
entre outras recomendações nutricionais, a encorajar a redução na adição
de sal aos alimentos.
Finalmente, os funcionários que participaram da coleta de dados
receberam um fôlder com informações sobre alimentação saudável,
novamente enfatizando a importância da redução no consumo de sal. Este
material também apresentava os valores ideais de pressão arterial e um
local para anotação da pressão arterial medida. O funcionário do grupo
controle recebeu uma filipeta, onde foram anotados os valores obtidos na
medida da pressão arterial (anexo 4).
Na eventualidade da ocorrência de medidas de pressão arterial acima
do recomendado (≥ 140 x 90 mmHg), o funcionário era orientado a procurar
por avaliação médica para a confirmação da hipertensão arterial.
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Análise estatística
Inicialmente foi realizada análise descritiva das variáveis do estudo de
acordo com a alocação das empresas (grupos intervenção e controle) e
momento da intervenção (antes e depois). As diferenças nas distribuições
das variáveis antes e após a intervenção foram analisadas por meio do teste
qui quadrado.
O impacto da intervenção no hábito de adicionar sal aos alimentos foi
avaliado por meio de testes de diferenças de proporções e modelos de
regressão de Poisson multinível, com o nível 1 representado pelo
trabalhador e o nível 2 pela empresa.(13, 14)
As variáveis desfechos foram os relatos de adição (às vezes e
sempre) ou não de sal aos alimentos ou no prato quente (no prato quente e
no prato quente e nas saladas). A variável explanatória foi definida como a
interação entre o momento da intervenção (antes ou depois) e a categoria de
alocação das empresas (intervenção ou controle). Sexo, idade, escolaridade,
IMC e hipertensão arterial foram consideradas como variáveis de confusão.
Os valores de incidence rate ratio (IRR) das variáveis desfechos
obtidos nos modelos de regressão de Poisson avaliaram o efeito da
intervenção. Foram utilizadas tanto a estratégia forward (as variáveis de
confusão foram introduzidas uma a uma nos modelos), quanto backward
(todas as variáveis de confusão compuseram os modelos iniciais) para o
ajuste dos modelos. Foram mantidas nos modelos finais as variáveis que
causaram variações de pelo menos 10% no valor das IRR das variáveis
desfechos. Ao final, os resultados foram estratificados segundo as variáveis
do estudo. Foi utilizado o programa Stata para análise dos dados,
considerando-se o intervalo de confiança de 95% e significativos valores de
p < 0,05.
As empresas e todos os funcionários que aceitaram participar do
estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo
foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Saúde Pública da USP, tendo recebido sua aprovação (anexo 5). É
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importante destacar que as empresas e funcionários do grupo controle ao
final do estudo receberam o mesmo material educativo desenvolvido para as
empresas do grupo intervenção.

Resultados
À exceção da variável sexo, não houve diferenças estatísticas
significantes nas variáveis, idade, escolaridade, IMC e hipertensão arterial
antes e após a intervenção, tanto no grupo intervenção como no grupo
controle (tabela 1).
Na avaliação inicial de ambos os grupos, cerca de dois terços (66,7%)
de todos os funcionários referiram ter o hábito de adicionar sal aos alimentos
(18,9% referiram adicionar sal aos alimentos às vezes e 47,9% sempre ou
quase sempre), enquanto que em torno de um quinto (19,6%) o faziam no
prato quente ou no prato quente e nas saladas.
No momento inicial, participantes homens, com idade acima de 40
anos, pertencentes à categoria de maior escolaridade, com IMC maior que
25 Kg/m² e os que foram categorizados como hipertensos apresentaram
menores frequências de adição de sal aos alimentos. Ao final dos seis
meses, houve redução na frequência do hábito de adicionar sal aos
alimentos relatada pelos participantes alocados no grupo intervenção (3,1%) e aumento naqueles do grupo controle (1,4%), sendo que estas
variações não atingiram a significância estatística. De forma geral, os
participantes

alocados

no

grupo

controle

mostraram

aumento

das

frequências de adição de sal aos alimentos (exceto aqueles com idade
acima de 40 anos e com hipertensão arterial), enquanto que os participantes
pertencentes ao grupo intervenção demonstraram reduções dessas
frequências (exceto aqueles com idade entre 18 e 29 anos). Os participantes
que inicialmente apresentavam as menores frequências de adição de sal aos
alimentos foram os que também mostraram maiores reduções da frequência
do hábito após 6 meses de intervenção (tabela 2).
De forma semelhante ao observado com a adição de sal, no momento
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inicial, participantes homens, com idade acima de 40 anos, pertencentes à
categoria de menor escolaridade, com IMC maior que 25 Kg/m² e os que
foram categorizados como hipertensos apresentaram menores frequências
de adição de sal ao prato quente. Foram observadas reduções dessas
frequências após 6 meses, tendo sido maiores nos participantes alocados no
grupo intervenção (-12,6%), quando comparadas com o grupo controle (5,1%). Homens, da faixa etária entre 30 e 39 anos e categorizados como
hipertensos apresentaram as maiores reduções da frequência de adicionar
sal no prato quente (tabelas 3).
Na análise multivariada dos modelos de regressão, nenhuma das
variáveis consideradas inicialmente como de confusão foram capazes de
modificar o valor da IRR da variável desfecho acima de 10% e, portanto, não
foram incluidas nos modelos finais. Foram observadas reduções nas taxas
do hábito de adicionar sal aos alimentos (IRR = 0,93, p = 0,49) e no prato
quente (IRR = 0,66, p = 0,06) nos parcipantes alocados no grupo
intervenção. Nas análises estratificadas, à exceção dos indivíduos
categorizados como hipertensos, houve novamente reduções dos relatos de
adição de sal e no prato quente. Em especial, homens (IRR = 0,51, p = 0,02)
e aqueles considerados normotensos (IRR = 0,61, p = 0,05) alocados no
grupo intervenção no momento final apresentaram taxas menores do hábito
de adicionar sal ao prato quente (tabela 4).

Discussão
Este estudo demonstrou que a intervenção realizada no ambiente de
trabalho reduziu a taxa de relato de adição de sal no prato quente dos
participantes

do

sexo

masculino

e

daqueles

categorizados

como

normotensos.
O uso de sal discrecional pode estar relacionado com preferências de
ordem pessoal, quando é realizado após se provar o alimento ou ligado a
comportamento meramente repetitivo (hábito), quando a adição é feita
mesmo sem ter conhecimento prévio do conteúdo de sal do alimento. Além
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disso, influências sócioculturais, localização (15) e o número e área dos
furos do saleiro (16) estão relacionadas com a frequência de utilização e
quantidade de sal adicionada à mesa. Este comportamento pode ser
estimado por meio de inquéritos, que já vêm sendo utilizados há vários anos
na análise do consumo alimentar do nutriente.(17) A concordância entre o
relato de adicionar sal aos alimentos e o comportamento real observado
mostrou ser esse tipo de questionamento válido, com taxas de discordâncias
entre o relato e o comportamento real observado de apenas 3% a 6%.(18)
Outro fator importante é a relação entre o hábito de adicionar sal aos
alimentos e o consumo total do nutriente. Kim e colaboradores analisaram os
hábitos do uso de sal e de consumo de alimentos com alto teor do nutriente
em adultos normotensos. Dentre as 15 perguntas aplicadas, observaram
uma correlação significativa entre o hábito de adicionar sal aos alimentos
prontos e a excreção urinária de sódio de 24 h.(19) Resultado semelhante foi
observado na pesquisa canadense de saúde e nutrição de 2004, onde o
consumo de sódio esteve diretamente associado às categorias de adição de
sal, sendo de 3,4 g nos indivíduos que relataram adicionar sal
frequentemente aos alimentos, de 3,1 g na categoria de raramente fazê-lo e
de 2,9 g naqueles que referiram não ter o hábito de adicionar sal aos
alimentos prontos.(20)
O local de trabalho é um ambiente considerado propício para a
implementação de programas de promoção de saúde, em particular àqueles
voltados para alimentação saudável. Revisão sistemática avaliou as
intervenções voltadas para dieta realizadas no ambiente de trabalho,
publicadas entre 1995 e 2009 e que apresentavam duração de pelo menos 8
semanas. Metade das 16 pesquisas incluídas na revisão esteve focada na
estratégia

de

educação

nutricional

do

trabalhador

(em

grupo

ou

individualmente) e o restante nas políticas e no ambiente das empresas
(rotulagem nutricional, políticas de vendas e disponibilidade de alimentos na
cantina ou no refeitório e reformulação do cardápio), isoladamente ou em
combinação

com

o

conteúdo

educacional.

Apesar

das

limitações

metodológicas e de usualmente apresentarem resultados modestos,
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concluiu-se que as intervenções apresentaram efeitos positivos no
comportamento alimentar.(21)
Estudo realizado na Dinamarca analisou o conteúdo de sal de 180
refeições consumidas por funcionários de 15 diferentes ambientes de
trabalho. A quantidade de sal foi estimada por meio de porções duplicadas e
da aferição do conteúdo de cloreto presente nestas refeições. Nas cantinas
dos ambientes de trabalho, por refeição e por 10 MJ (cerca de 2.400 Kcal),
os valores observados foram de 3,8 g e 14,7 g em homens e 2,8 g e 14,4 g
em mulheres, respectivamente. Apesar das análises não terem computado a
quantidade de sal e condimentos adicionados à mesa, os teores de sal
observados foram considerados elevados, comparáveis inclusive com os
valores obtidos, utilizando a mesma metodologia, na análise de refeições
rápidas (fast foods) de 13,8 g por 10 MJ em média.(22)
Vários estudos analisaram o impacto da redução do consumo de
sódio, tanto como única modificação da dieta, quanto como compondo dietas
específicas.(23) Mas foram poucas as pesquisas voltadas para a redução da
adição de sal aos alimentos. Kojuri e Rahimi avaliaram o efeito da
combinação da dieta DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension) com o
aconselhamento de não adicionar sal aos alimentos em hipertensos. Após 6
semanas, quando comparado com o grupo controle, o grupo intervenção
apresentou redução significativa do sódio urinário e da pressão arterial de 24
h.(24) No geral, as intervenções com foco na redução da adição de sal,
estiveram baseadas em modificações das características do sal discrecional
(adicionado à mesa ou no preparo dos alimentos), resultando em sais
substitutos com proporções menores de sódio e variáveis de potássio,
magnésio e cálcio, em comparação com o sal convencional.(25-27)
Nas

intervenções,

deve-se

ter

a

precaução

quando

do

aconselhamento dietético, que pode estar focado em alguns nutrientes ou
alimentos, mas deve também apresentar uma visão geral da alimentação
saudável, pois existe o risco de haver melhoria em certas características da
dieta e piora em outras. Este fato pode ser observado no estudo realizado no
ambiente de trabalho, onde uma dieta vegana com baixos teores de gordura
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por 22 semanas proporcionou aumento da ingestão de nutrientes protetores
(fibra, folato e vitamina C) e diminuição do consumo de gordura total e
saturada e colesterol em funcionários com excesso de peso e/ou diabetes.
Houve, porém, aumento da ingestão de sódio.(28) Em nosso estudo,
tivemos a precaução de associar mensagens voltadas para a promoção do
consumo de hortaliças com o estímulo à redução da adição de sal aos
alimentos, de forma a evitar o risco de o consumo aumentado de saladas
causar também aumento da ingestão de sódio.
A amostra deste estudo esteve baseada no possível impacto da
intervenção no consumo de frutas e hortaliças. Calculamos, então, o poder
de teste para cada uma das variáveis desfechos, relacionadas ao consumo
de sal. Estimamos um poder de teste de 21,2% para a variável adição de sal
e de 73,3% para a variável adição de sal ao prato quente, valor este próximo
de 80% usualmente utilizado nos estudos de intervenção.
Na comparação entre os grupos intervenção e controle, observamos
diferenças significativas das distribuições das variáveis idade e escolaridade,
nos dois momentos da intervenção. Porém, na análise multivariada,
nenhuma das variáveis se mostrou capaz de modificar as IRR das variáveis
desfechos.
O delineamento deste estudo não é o usualmente encontrado nos
ensaios que analisam os mesmos indivíduos antes e após a intervenção.
Nas empresas, existem dificuldades em se realizar a randomização dos
funcionários no início da pesquisa, bem como acessar os mesmos indivíduos
no segundo momento da coleta de dados. A possível análise apenas
daqueles funcionários que participaram nos dois momentos da pesquisa
exigiria uma logística maior do que a disponível. De outro lado, o
delineamento utilizado traz a vantagem de, ao se acessar indivíduos
diferentes no segundo momento da intervenção, minimiza-se o viés de
mudança de resposta, fenômeno que pode ocorrer na avaliação de
intervenções por meio de variáveis auto-referidas.(29)
Na pesquisa canadense de saúde e nutrição de 2004, cerca de 30%
dos indivíduos entre 19 e 70 anos relataram não ter o hábito de adicionar sal
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aos alimentos, porcentagem bastante semelhante aos cerca de 33%
observado neste estudo. De forma semelhante também, foram observadas
relações inversas entre as categorias de adição de sal e o diagnóstico autoreferido de hipertensão arterial.(20)
A limitação do estudo e de qualquer outro que utilize questionários na
avaliação da dieta está baseada no viés de lembrança. Porém, grande parte
dos inquéritos alimentares está baseada no auto relato, sendo a principal
ferramenta utilizada para avaliação de padrões de comportamentos
alimentares e de intervenções dietéticas. Para ser válido, o auto relato de
consumo de qualquer alimento deve apresentar alta correlação com o real
comportamento dos indivíduos e também com a(s) medida(s) do(s)
nutriente(s) contido(s) no alimento em análise. Em relação ao sal, as
pesquisas têm apontado para a alta correlação entre o relato da adição do
nutriente aos alimentos e o real comportamento, bem como a relação direta
entre esta adição e o consumo total de sódio.(18-20) A não avaliação da
adesão das empresas às intervenções, em especial aquelas voltadas para
modificações do ambiente e confecção de materiais educativos, pode ter
causado diminuição dos resultados observados, quando da comparação
com o grupo controle.
Em resumo, este estudo demonstrou que os participantes alocados no
grupo intervenção do sexo masculino e aqueles considerados normotensos
apresentaram menores taxas de adição de sal ao prato quente no momento
final da intervenção.
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Tabela 1. Características dos participantes antes e após a intervenção e
segundo grupo de alocação. São Paulo, 2006-2007.

Sexo
Feminino
Masculino
Idade (anos)
18 a 29
30 a 39
40 a 49
Escolaridade
(anos de
estudo)
0 a 11
≥ 12

Intervenção %(n)
antes
depois
p

Controle %(n)
antes
depois

39,3
(237)
60,7
(366)

38,4
(247)
61,7
(397)

31,4
(181)
68,6
(395)

≥ 25
Hipertensão
Arterial
Não
Sim

32,3
(192)
67,7
(402)

0,52
29,0
(175)
28,4
(171)
42,6
(257)

26,7
(154)
31,1
(179)
42,2
(243)

52,3
(315)
47,7
(287)

32,1
(207)
31,4
(202)
36,5
(235)

50,9
(293)
49,1
(283)

0,03

0,24
35,0
(208)
27,1
(161)
37,9
(225)

0,62

IMC (kg/m²)
< 25

0,01

p

0,43
69,4
(447)
30,6
(197)

67,3
(400)
32,7
(194)

0,40

0,60

53,1

50,6

55,3

53,8

(317)

(290)

(354)

(317)

46,9

49,4

44,7

46,2

(280)

(283)

(286)

(272)

0,80

0,36

68,2

67,5

70,5

72,8

(409)

(386)

(453)

(428)

31,8

32,5

29,6

27,2

(191)

(186)

(190)

(160)

p1 – para diferenças das distribuições das variáveis antes e depois da intervenção
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Tabela 2. Frequências (%) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%) do hábito de adicionar sal aos alimentos antes e
após a intervenção, de acordo com as características dos participantes e segundo grupo de alocação. São Paulo, 20062007.
Intervenção % (IC 95%)

Controle % (IC 95%)

antes

depois

diferença

antes

depois

diferença

66,2

63,3

-3,1

67,1

68,5

1,4

(62,6 70,1)

(59,3 67,1)

(-8,6 2,3)

(63,5 70,7)

(64,8 72,3)

(-3,8 6,7)

67,1

65,7

-1,3

69,6

70,8

1,2

(61,1 73,1)

(58,8 72,7)

(-10,5 7,8)

(63,9 75,4)

(64,4 77,3)

(-7,4 9,8)

65,8

62,0

-3,8

65,5

67,4

1,9

(61,0 70,7)

(57,2 66,8)

(-10,6 3,0)

(60,8 70,2)

(62,8 72,0)

(-4,6 8,5)

68,6

70,8

2,2

71,0

75,5

4,5

(61,7 75,5)

(63,6 78,0)

(-7,7 12,2)

(64,8 77,2)

(69,6 81,3)

(-4,0 13,0)

67,8

64,8

-3,0

65,8

72,0

6,2

(60,8 74,9)

(57,8 71,8)

(-12,9 6,9)

(59,3 72,4)

(65,1 79,0)

(-3,3 15,7)

63,8

57,2

-6,6

64,7

59,6

-5,1

(57,9 69,7)

(51,0 63,4)

(-15,2 1,9)

(58,7 70,8)

(53,1 66,0)

(-14,0 3,7)

Geral

Sexo
Feminino
Masculino
Idade (anos)
18 a 29
30 a 39
≥ 40
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Escolaridade
(anos de estudo)
0 a 11
≥ 12

67,9

65,9

-2,1

67,8

69,5

1,7

(62,8 73,1)

(60,4 71,3)

(-9,6 5,4)

(63,5 72,1)

(65,0 74,0)

(-4,5 8,0)

64,8

60,4

-4,4

65,5

66,5

1,0

(59,3 70,3)

(54,7 66,1)

(-12,3 3,6)

(58,8 72,1)

(59,9 73,1)

(-8,4 10,4)

69,7
(64,7 74,8)
64,4
(58,1 70,7)

66,2
(60,8 - 71,7)
61,0
(54,4 67,6)

-3,5
(-10,9 3,9)
-3,5
(-12,6 5,7)

68,1
(63,2 - 72,9)
66,1
(60,6 71,6)

71,0
(66,0 76,0)
65,8
(60,2 71,4)

2,9
(-4,1 9,9)
-0,3
(-8,1 7,6)

69,9
(65,5 74,4)
58,1
(51,1 65,1)

68,1
(63,5 72,8)
52,7
(45,5 59,9)

-1,8
(-8,2 4,6)
-5,4
(-15,4 4,6)

69,3
(65,1 73,6)
62,1
(55,2 69,0)

74,3
(70,2 78,4)
52,5
(44,8 60,2)

5,0
(-0,9 10,9)
-9,6
(-20,0 0,8)

IMC (kg/m²)
< 25
≥ 25
HA (%)
Não
Sim
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Tabela 3. Frequências (%) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%) do hábito de adicionar sal no prato quente antes e
após a intervenção, de acordo com as características dos participantes e segundo grupo de alocação. São Paulo, 20062007.
Intervenção % (IC 95%)

Geral

Controle % (IC 95%)

antes

depois

diferença

antes

depois

diferença

22,2

9,6

-12,6

17,1

12,0

-5,1

(18,9 25,6)

(7,2 12,0)

(-16,7 -8,5)

(14,2 20,0)

(9,4 14,7)

(-9,0 -1,2)

25,4

15,1

-10,3

19,5

14,1

-5,4

(19,8 31,0)

(9,8 20,3)

(-18,0 -2,7)

(14,6 24,5)

(9,1 19,0)

(-12,4 1,5)

20,2

7,1

-13,0

15,7

11,1

-4,6

(16,0 24,3)

(4,6 9,7)

(-17,9 -8,2)

(12,1 19,2)

(8,0 14,1)

(-9,3 0,1)

26,2

13,7

-12,4

21,8

13,6

-8,3

(19,6 32,7)

(8,3 19,2)

(-21,0 -3,9)

(16,2 27,5)

(8,9 18,3)

(-15,6 -0,9)

26,5

11,9

-14,6

16,8

13,8

-3,1

(19,8 33,2)

(7,1 16,6)

(-22,9 -6,4)

(11,7 22,0)

(8,4 19,1)

(-10,5 4,3)

16,8

5,4

-11,4

13,2

9,4

-3,9

(12,2 21,4)

(2,5 8,2)

(-16,8 -6,0)

(8,9 17,6)

(5,6 13,2)

(-9,7 1,9)

Sexo
Feminino
Masculino
Idade (anos)
18 a 29
30 a 39
≥ 40
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Escolaridade
(anos de estudo)
0 a 11
≥ 12

23,0

10,3

-12,7

15,9

13,4

-2,6

(18,3 27,7)

(6,8 13,8)

(-18,5 -3,0)

(12,5 19,3)

(10,0 16,7)

(-7,3 2,2)

21,5

8,9

-12,6

19,9

9,3

-10,6

(16,7 26,3)

(5,6 12,2)

(-18,4 -6,8)

(14,3 25,5)

(5,2 13,4)

(-17,5 -3,6)

24,9
(20,1 29,7)
18,8
(14,2 23,5)

12,2
(8,4 15,9)
6,4
(3,5 9,3)

-12,8
(-18,9 -6,7)
-12,4
(-17,9 -7,0)

18,1
(14,1 22,1)
16,1
(11,9 20,4)

14,9
(11,0 18,9)
8,5
(5,2 11,8)

-3,2
(-8,8 2,4)
-7,6
(-13,0 -2,2)

23,4
(19,2 27,5)
20,1
(14,4 25,8)

10,9
(7,8 14,1)
6,5
(3,0 10,1)

-12,4
(-17,6 -7,3)
-13,6
(-20,3 -6,8)

17,7
(14,2 21,2)
15,9
(10,7 21,1)

14,9
(11,5 18,2)
5,0
(1,6 8,4)

-2,8
(-7,7 2,0)
-10,9
(-17,1 -4,7)

IMC (kg/m²)
< 25
≥ 25
HA (%)
Não
Sim
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Tabela 4. Razão da taxa de incidência (IRR) dos participantes pertencentes
ao grupo intervenção no momento final, segundo as variáveis do estudo.
São Paulo, 2006-2007.
Adição de sal

Adição de sal no prato
quente
IRR
(IC 95%)

IRR

(IC 95%)

Geral

0,93

(0,77 1,13)

0,66

(0,43 1,02)

Feminino

0,96

(0,69 1,34)

0,87

(0,45 1,69)

Masculino

0,92

(0,72 1,17)

0,51

(0,28 0,91)

18 a 29

0,97

(0,69 1,37)

0,91

(0,45 1,84)

30 a 39

0,87

(0,61 1,25)

0,59

(0,28 1,25)

≥ 40

0,97

(0,70 1,35)

0,49

(0,21 1,13)

0,83

(0,49 1,39)

0,61

(0,20 1,83)

9 a 11

0,98

(0,73 1,31)

0,61

(0,32 1,19)

≥12

0,92

(0,67 1,26)

0,90

(0,43 1,88)

< 25

0,91

(0,70 1,19)

0,61

(0,35 1,06)

≥ 25

0,97

(0,72 1,30)

0,66

(0,31 1,38)

Não

0,91

(0,72 1,14)

0,61

(0,37 1,00)

Sim

1,07

(0,73 1,58)

1,07

(0,39 2,97)

Sexo

Idade (anos)

Escolaridade (anos
de estudo)
0a8

IMC (Kg/m²)

Hipertensão arterial
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ANEXOS
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1. Manual

Promoção do aumento no consumo
de frutas, legumes e verduras e
redução no consumo de sal nas
empresas

Elaborado pelo Departamento de
Nutrição da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo
Junho/ 2006
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Introdução
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DNCT), incluindo doenças
cardiovasculares, diabetes, obesidade, câncer e doenças respiratórias, são
responsáveis por 59% das 56,5 milhões de mortes anuais no mundo e 45,9%
da carga total de doenças.

Os principais fatores de risco para essas doenças são hipertensão arterial,
colesterol elevado, obesidade, sedentarismo, consumo insuficiente de frutas,
legumes e verduras (FLV) e consumo excessivo de sal. Associado ao
consumo de tabaco e álcool, esses são fatores de risco preveníveis e estão
fortemente associados ao estilo de vida.
Uma das principais iniciativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) é a
denominada “Estratégia Global para Alimentação, Atividade Física e Saúde”,
que foi aprovada por 192 países, incluindo o Brasil, na Assembléia Mundial
da Saúde em maio de 2004. Uma das prioridades da Estratégia Global é o
incentivo ao aumento do consumo de FLV e a redução no consumo de sal.

Frente a toda preocupação com a saúde no cenário mundial e considerando
seu objetivo central de promover boas condições nutricionais dos
trabalhadores com repercussões positivas para sua qualidade de vida, o
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) reformulou seus parâmetros
nutricionais. Dentre esses, destacam-se:

• a oferta de pelo menos uma porção de frutas e uma porção
de legumes ou verduras nas refeições principais (almoço,
jantar e ceia);
• a oferta de uma porção de frutas nas refeições menores
(desjejum e lanches);
• a redução no consumo de sal para menos de 6 gramas por
dia.
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Considerando esta clara interface da nutrição e da saúde, o Departamento
de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
desenvolveu sugestões para a promoção do consumo de frutas, legumes e
vegetais, bem como a redução no consumo de sal, tendo como objetivos
auxiliar a empresa no cumprimento dos novos parâmetros nutricionais do
PAT e colaborar na criação de um ambiente favorável para que os
colaboradores desenvolvam hábitos saudáveis de alimentação.

Por que consumir frutas, legumes e verduras?
Porque além de tornarem a alimentação mais saudável, contêm vitaminas,
minerais, fibras e fitoquímicos (pigmentos que dão cor as frutas, legumes e
hortaliças e que atuam como protetores no organismo humano) além de
ofertarem poucas calorias. Devido a essas propriedades, o consumo
mínimo de 5 porções de FLV ajuda a prevenir as DCNT’s e a deficiência de
vitaminas e minerais.
As frutas, legumes e verduras são componentes importantes de uma dieta
saudável e o seu consumo diário em quantidades adequadas pode ajudar a
prevenir doenças como as cardiovasculares e certos tipos de câncer. De
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS/2002), o baixo
consumo de frutas e vegetais é responsável por 31% das doenças
isquêmicas do coração e 11% dos derrames no mundo. Estima-se que
aproximadamente 2,7 milhões de vidas por ano poderiam ser salvas com o
consumo adequado de frutas, legumes e verduras. Outro motivo é que ao
aumentar o consumo de FLV, evita-se alimentos gordurosos e
industrializados que apresentam alto teor de sódio e densidade energética
elevada, favorecendo o controle do peso corpóreo e fatores de risco para
as DCNT’s.

Por que consumir menor quantidade de sal?
Porque em média, conforme o consumo de sal da dieta aumenta, também
aumenta a pressão arterial. E quanto maior a pressão arterial, maior o risco
da ocorrência de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca,
acidente vascular cerebral e insuficiência renal (Chobanian et al 2003).
Os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar de 2002/3 indicam que o
consumo de sal no Brasil encontra-se acima dos 10 gramas por dia por
pessoa (IBGE 2004), ou seja, bem acima dos 6 gramas recomendado pelos
novos parâmetros nutricionais do PAT (1 colher de chá de sal corresponde
a aproximadamente 5 gramas de sal).
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Além de reduzir a pressão arterial a redução na ingestão de sal pode
prevenir o surgimento da hipertensão arterial (TOHP 1997). Dessa forma,
seria possível evitar 40% das mortes por acidente vascular encefálico e
25% daquelas por doença arterial coronariana (NIH 1997).

Promoção da Saúde nas Empresas
A perspectiva de implantar programas de promoção da saúde nas
empresas dirige um esforço de racionalização de custos do sistema para
ações capazes de intervir ativamente na redução de riscos, fomentando
melhorias na qualidade de vida e saúde dos colaboradores.
Iniciar ações de responsabilidade social dentro da empresa talvez seja o
grande desafio das corporações. Uma empresa que tem políticas voltadas
para o público externo deve envolver seus colaboradores para mostrar que
o exemplo vem de dentro e para mostrar que a ação não tem conotação de
marketing. As ações de responsabilidade social devem estar integradas à
filosofia da empresa.

Ações para sua Empresa
Hábitos saudáveis de alimentação se refletem em:
a – uma maior disposição para o trabalho
b – na redução de faltas e atrasos por motivos de saúde
c – prevenção de doenças

Envolvendo os colaboradores
Rotinas implementadas nas empresas só surtem efeito quando todos estão
envolvidos. Por isso, incentive seus colaboradores a consumir mais FLV e
menos sal.
Quer saber como?
Implementando os 10 passos para uma alimentação mais saudável:
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10 passos para uma alimentação mais saudável
1 - Promova diariamente o consumo de pelo menos 5 porções de FLV.
Ofereça uma alimentação colorida, variando as frutas, legumes e vegetais.
Quanto mais colorida, mais saudável é a alimentação. Distribua FLV nas
refeições ao longo do dia;

2 - Prepare os alimentos adicionando uma menor quantidade de sal;

3 - Incentive o menor consumo de sal dos colaboradores, centralizando o
saleiro no balcão de serviços;

4 - Crie um momento em que os colaboradores parem para comer uma
fruta, tomar um suco, degustar uma sopinha ou uma salada;

5 - Elabore cartilhas direcionadas às famílias para que os colaboradores
levem o programa para dentro de casa;

Nota de saúde: A mudança de hábito é possível, porém é preciso
persistência e determinação. Por isso, um programa que cria ferramentas
para lembrar permanentemente a todos sobre a importância de uma
alimentação saudável é muito importante. Na sua empresa não pode ser
diferente.
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6 - Aproveite as datas expressivas do ano – dia mundial da saúde, dia da
alimentação, dia de combate ao fumo, etc - para promover eventos e
discussões sobre alimentação, organizando palestras com nutricionistas,
oficinas de gastronomia ou encontros de degustação;

7 - Facilite o acesso a FLV aos colaboradores no refeitório, nos intervalos
de reuniões, nas cantinas, etc. Que tal incluir sucos e frutas cortadinhas na
hora da reunião, além da água e do cafezinho?
8 - Sempre que possível, inclua notas de saúde na rotina de seus
colaboradores. É mais simples do que se imagina: utilize no contracheque
dos colaboradores ou no rodapé de circulares um espaço para uma fase
sobre alimentação saudável;

9 - Desenvolva campanhas dirigidas aos colaboradores, clientes e
fornecedores, aproveitando os meios de comunicação e eventos já
existentes;
10 - Crie um espaço no jornal interno, na intranet ou no jornal mural para
falar sobre alimentação saudável.

Aí está!
Com a ajuda dessas sugestões, já é possível iniciar um
programa
de alimentação saudável em sua empresa.
Vamos começar?
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2. Mini Álbum Seriado

Incremente suas refeições com frutas,
legumes ou verduras. Eles conferem cor e
sabor às preparações, aumentam o teor de
vitaminas e minerais e permitem maior
variedade no cardápio do dia-a-dia.

Sempre que possível, coma frutas,
legumes e verduras crus e/ou com
casca: eles fornecem menos calorias
e são mais ricos em fibras!!!

COMO ESTÁ SEU PRATO HOJE?
Aproveite as frutas, legumes e verduras que a
empresa oferece!!!
Procure consumir 5 porções destes alimentos
por dia!!!!
Ao consumir frutas,
legumes e verduras
você colocará mais
sabor, cor e variedade
em suas refeições!!!!
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Uma boa alimentação, com muitas frutas, legumes e
verduras, promove um bom funcionamento do
organismo e evita a incidência de algumas doenças
como obesidade, hipertensão e certos tipos de
câncer.
Dicas para uma alimentação saudável:
 Quanto mais colorido seu prato, melhor!
Frutas, verdura e legumes devem representar 30%
do seu prato.
 Procure consumir alimentos da época! Eles são
mais saborosos, coloridos, suculentos, duráveis e
baratos!

Aumente o consumo de fibras (folhosos, casca
de frutas...), elas produzem uma sensação de
saciedade, fazendo com que você coma menos!!!
Além disso, um grande consumo de fibras
ajuda a prevenir a Diabetes!!

Não deixe faltar uma salada de
folhas (alface, escarola, agrião
ou outra) e um legume refogado
(berinjela, abobrinha, pimentão,
ou outro) no seu almoço.

Como sobremesa que tal uma
fruta?!?!
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Brinque com a cor dos alimentos...
Vermelho
Excelentes para o coração
e
para
a
memória.
Fortalecem os olhos e pele,
auxiliam na saúde do trato
urinário
e
atuam
na
prevenção do câncer

Roxo
Fortalecem a memória,
diminuem os riscos de
câncer, mantém a saúde
da pele, nervos, rins e
aparelho digestivo

Laranja
Ajudam na produção de
energia, mantém a saúde
do coração, da visão e do
sistema
imunológico
(defesa)

Verde

Branco

Excelente para os ossos, dentes e
para a saúde dos olhos.
Promovem o crescimento e
diminuem a fadiga

Controla o colesterol e a
saúde
do
coração.
Auxiliam na produção
de energia.

NÃO ABUSE DO SAL!!!!!!!!!
CUIDADO!!!!
O consumo excessivo de sal contribui para a
elevação da pressão arterial.
O ideal é não consumir mais de 1 colher de chá (5g)
por dia.
Experimente temperar
sua salada com
orégano, salsa,
salsinha!!!
Fica uma delícia!!!!
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3. Cartazes ou fundos de bandeja, banner e frases para serem
veiculadas por meio da mídia da empresa

Como aumentar meu consumo
de frutas, verduras e legumes?
É fácil, aumente
seu consumo de
forma gradual.

Para terminar bem
o dia, coma
verduras, legumes e
frutas no jantar

Comece o dia
comendo uma fruta
ou bebendo um
suco natural no café
da manhã

O lanche pede
uma fruta. Inteira ou
cortada, é a melhor
opção

Na hora do
almoço, inicie pela
salada e termine
com uma fruta

Mas lembre-se: evite sal na sua salada!

Porque comer frutas, verduras
e legumes todos os dias?
A Organização Mundial da Saúde recomenda sejam
consumidas pelo menos 5 porções de frutas,
legumes e verduras todos os dias, pois estes
alimentos trazem diversos benefícios à saúde.

São fontes de fibras, vitaminas, minerais,
antioxidantes e água
Previnem as doenças cardiovasculares e certos
tipos de câncer
Ajudam a manter um peso corporal saudável
Contêm poucas calorias, gorduras e sódio

Mas cuidado com
o coração, evite
adicionar sal nos
alimentos.
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QUER UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL?
Inclua na sua alimentação diária, pelo menos 5
porções de FRUTAS, VERDURAS ou LEGUMES

Limite o seu consumo de SAL para 1 colher
de chá por dia
Uma boa alimentação
promove o bom
funcionamento do nosso
organismo, evitando o
aparecimento de algumas
doenças como as do
coração, pressão alta,
cânceres e diabetes.

COM UMA
ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL SUA VIDA
SERÁ MUITO MAIS
GOSTOSA!

1- O seu bem-estar em primeiro lugar, consuma frutas, verduras e legumes.
2- Cuidado com a pressão arterial, reduza o consumo de sal.
3- Saúde antes de tudo, coma mais frutas, verduras e legumes.
4- Seja mais saudável, consuma frutas, verduras e legumes regularmente.
5- Viva mais e melhor, coma mais salada
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4. Folder e Filipeta

MANTENHA UM
PESO SAUDAVEL.

O peso saudável é aquele
adequado para cada
pessoa de acordo com suas
características pessoais. O excesso
de peso é decorrente do acúmulo de
gordura corporal (sobrepeso ou
obesidade), e pode aumentar o risco
para várias doenças, como as do
coração e diabetes.
FIQUE ATENTO A SUA
PRESSÃO ARTERIAL
O aumento da pressão arterial está
muito relacionado com as doenças
cardiovasculares, como o infarto do
coração e o derrame cerebral.
Para saber se sua pressão arterial
está normal, consulte a tabela
abaixo. Caso os valores medidos
estejam acima do normal, procure
seu médico para as devidas
avaliações e orientações.
Pressão Arterial

Classificação

Menor que 120 x 80

Ótima

Menor que 130 x 85

Normal

Até 139 x 89

Limítrofe

Maior 140 x 90

Hipertensão

AUMENTE E VARIE O
CONSUMO DE
LEGUMES E VERDURAS

Legumes

e verduras são alimentos
ricos em vitaminas, minerais e
fibras, que contribuem para o bom
funcionamento do corpo e para
uma boa saúde.
Consuma pelo menos 5 vezes
ao dia, não deixando faltar
uma salada de folhas e legumes
cozidos no almoço e jantar e inclua
as frutas no café da manhã, nos
lanches entre as refeições ou
como sobremesa.

INTRODUZA AS FRUTAS NA
SUA ALIMENTAÇÃO
As frutas são parte
muito importante da
alimentação. Contém
vitaminas, minerais e
fibras que regulam o
funcionamento do
organismo.
Procure ingerir todos os dias uma
fruta em cada refeição e lanche. E
não se esqueça de variar o tipo de
fruta a cada dia.

DICAS PARA
UMA
EQUIPE DE PESQUISADORES
Coordenadora da pesquisa
Patrícia Constante Jaime
Coordenador do Campo
Daniel H. Bandoni
Pesquisadores
Flávio Sarno
Iramaia Figueiredo

Departamento de Nutrição da
Faculdade de Saúde Pública da USP

Mariana Almeida
Adriana Peloggio
Lia Buschinelli
Marilia Zagato

Nome: __________

Contato:
3061-7705 R: 222
dbandoni@usp.br

PA: _____ x _____

ESCOLHA ALIMENTOS RICOS
EM FIBRAS

EVITE OS ALIMENTOS QUE
CONTÉM MUITO AÇÚCAR

As fibras ajudam na

digestão e na redução
do colesterol. Além
das frutas, legumes
e verduras,
consuma regularmente
feijão, soja lentilha, fava, grão-debico, e inclua na sua alimentação os
cereais integrais, como aveia, farelo de
arroz, pães integrais, arroz integral,
entre outros.

REDUZA O CONSUMO DE SAL

O açúcar, bem como os refrigerantes,
balas, doces e similares, contém somente
calorias e nenhum outro nutriente. O seu
consumo excessivo pode levar a doenças
como cárie dental, obesidade, diabetes e
doenças do coração. Por isso, a ingestão
desse grupo de
alimento deve
ser moderada
para todas as
pessoas em
todas as
fases da vida.

O sal em excesso pode prejudicar sua

saúde. O sal também está presente em
muitos alimentos industrializados, como
produtos enlatados, temperos prontos
(caldos concentrados, shoyu, catch-up,
mostarda), conservas, salgadinhos,
defumados, embutidos (presunto,
mortadela, salame e
similares). Para ter mais
qualidade de vida, devemos
evitar o consumo desses
alimentos e reduzir a adição
de sal no preparo e tempero
da comida. Para realçar os sabores,
descubra o valor das ervas e
especiarias, como a salsa, cebolinha
verde, coentro, cebola, alho, pimentão.

DIMINUA O CONSUMO

A

DE GORDURA

redução no consumo de gordura é
outra medida para a prevenção de
doenças como obesidade, hipertensão,
entre outras. Aqui vão algumas dicas:
prefira leite desnatado
e queijos brancos,
escolha carnes magras,
prepare alimentos
com pouco óleo e
gorduras; evite frituras
e alimentos industrializados e retire o
excesso de gordura visível antes do
preparo dos alimentos.
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Departamento de Nutrição
da FSP – USP.
Contato:
Tel. 3061.7705 r 222
email: dbandoni@usp br

NOME: ______________________________________________________
DATA: __________ / __________ / __________
PRESSÃO ARTERIAL: __________ X __________
PRESSÃO ARTERIAL ÓTIMA: ATÉ 120 X 80 mmHg
PRESSÃO ARTERIAL NORMAL: ATÉ 130 X 85 mmHg
LIMÍTROFE: ATÉ 139 X 89 mmHg
HIPERTENSÃO ARTERIAL: MAIOR 140 X 90 mmHg
SE SUA PRESSÃO ARTERIAL APRESENTOU VALORES MAIORES QUE
OS MOSTRADOS, PROCURE SEU MÉDICO PARA AS DEVIDAS
AVALIAÇÕES E ORIENTAÇÕES
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5. Comitê de ética em pesquisa
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7. RESULTADOS E CONCLUSÕES FINAIS
Esta tese demonstrou que a disponibilidade de sódio no Brasil
encontra-se acima do recomendado pela Organização Mundial da
Saúde(13), ou seja, o consumo máximo de 5 g de sal por dia (equivalente a
87 mmmol ou 2 g de sódio por dia).(17) Demonstrou também que a maioria
dos estudos que avaliou a restrição moderada de sódio em indivíduos com
Síndrome Metabólica apresentou efeitos benéficos, tanto em parâmetros
metabólicos quanto na pressão arterial.(72) Por fim, a intervenção realizada
no ambiente de trabalho possibilitou que os participantes do sexo masculino
e aqueles categorizados como normotensos alocados no grupo intervenção,
no momento final do estudo apresentassem taxas menores de referência à
adição de sal ao prato quente.
As evidências apontam uma conexão causal entre o consumo
cronicamente alto de sal e o desenvolvimento de hipertensão arterial,
especialmente quando os rins apresentam uma capacidade reduzida de
excretar sódio. A relação entre pressão arterial e consumo de sal, embora
pequena e heterogênea, é contínua em vez de binária. Nas sociedades
industrializadas,

a

prevalência

de

hipertensão

arterial

aumenta

continuamente com a idade, sugerindo que se o consumo usual de sal se
mantiver nos mesmos níveis atuais, a maioria dos indivíduos se tornará
hipertenso, se viver tempo suficiente para tanto.(73)
Os dados também sugerem também que o consumo excessivo de sal
aumenta a morbidade e mortalidade cardiovasculares, ambas pela influência
do nutriente tanto na pressão arterial, como por efeitos independentes desta
nos vasos e no coração.(74)
Reduções modestas no consumo de sal pela população podem
causar pequenos deslocamentos na distribuição da curva de pressão
arterial, tanto em hipertensos como em indivíduos com pressão arterial
normal (54). Apesar de pequena, esta redistribuição poderia reduzir a
prevalência

de

hipertensão

cardiovascular.(46)

arterial

e

a

mortalidade

por

doença
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A redução da exposição ao sal deveria ser praticada também por
crianças e adolescentes (75) e, sobretudo, por mulheres durante a gestação
e no período pós natal precoce, de forma a se prevenir a elevação da
pressão arterial na vida adulta.(76)
Existem evidências substanciais de que programas para reduzir o
consumo de sal pela população são altamente custos efetivos. A redução de
apenas 400 mg de sódio nos indivíduos com hipertensão poderia causar
uma diminuição de 1,5 milhão no número de hipertensos, com uma
economia de aproximadamente 2,3 bilhões de dólares ao ano.(77) Estima-se
que uma redução de 15% no consumo de sal se traduziria em 8,5 milhões
de vidas salvas em 10 anos nos países em desenvolvimento, a um custo
médio de 9 centavos de dólar por pessoa por ano (12 centavos de dólar no
Brasil).(78)
A revisão da literatura entre 1980 e 2008, analisando as estratégias
de redução de consumo de sódio, mostrou que as ações consideradas
efetivas foram: parcerias e/ou regulação da indústria alimentos; reformulação
dos alimentos processados para redução do teor de sódio; educação
orientada para o consumidor; rotulagem, indicando de forma simples os
alimentos com baixos teores de sódio e maior acesso e disponibilidade a
estes alimentos.(79)
Em

suma,

os

países

deveriam

periodicamente

realizar

o

monitoramento do consumo de sódio, bem como de suas principais fontes,
como base de programas e políticas públicas de redução de consumo de
sal. Tais intervenções deveriam estar focadas na orientação da população
para reduzir a adição de sal aos alimentos, tanto no seu preparo quanto à
mesa e na regulação da adição de sal aos alimentos processados.(17)
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