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  Q uanto menos, melhor. Essa pare-
ce ser a frase que define o modo 
como devemos consumir um 
nutriente encontrado no sal de 

cozinha e que se relaciona a patologias como 
hipertensão, acidente vascular cerebral 
(AVC) e males renais: o sódio. A solução do 
problema, dizem os especialistas, independe 
da mera retirada do saleiro das mesas, pois 
os excessos diários contam com a ajuda da 
ingestão de alimentos industrializados, cuja 
composição é rica desse mineral.

O sódio é uma substância importante 
para o equilíbrio do organismo, responsá-
vel pela manutenção do volume extrace-
lular, isto é, regula os líquidos corporais 
(quantidade hidroeletrolítica). Segundo 
dados de um estudo realizado no Canadá 
(Canadian Community Health Survey), 
em 2004, canadenses adultos consomem 
uma média de 3 g desse nutriente por dia, 
quando a quantidade adequada corres-
ponde a 1,5 g. A recomendação do United 
States Institute of Medicine (IOM) é que 
nunca se ultrapassem 2,3 g diários, limite 
máximo admitido a adultos e idosos para 
prevenir eventuais efeitos adversos.  

No Brasil, uma pesquisa publicada na 
Revista de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo (USP), em 2008, dirigida pelo 
endocrinologista Flávio Sarno do progra-
ma de pós-graduação de Nutrição de Saú-
de Pública da mesma universidade, con-
cluiu que a quantidade de sódio disponível 
para consumo nos domicílios brasileiros é 
de 4,5 g por pessoa, excedendo o dobro do 
padrão máximo recomendado.  

Limites aceitáveis
Crianças entre 1 e 3 anos de idade devem 

consumir 1,5 g de sódio por dia, e dos 4 aos 
8 anos, admite-se 1,9 g. A maior preocupa-
ção é sempre o sal de cozinha, composto de 
40% de sódio e 60% de cloro. Considerando 
que cada 1 g de sal contenha 400 mg de só-
dio, consumir 6 g (2,4 g de sódio), em tese, 
não traria efeitos maléficos ao organismo.

Entretanto, a coordenadora de Nutrição 
da Unilever Brasil, Gisele Pavin, adverte que 
o sódio pode estar presente em outros ali-
mentos na forma de realçador de sabor ou 
glutamato monossódico. “O uso industrial 
do sódio visa a doar sabor característico aos 
alimentos. Porém, ele também pode ser uti-
lizado para prolongar a vida do produto na 
prateleira dos supermercados”, diz.

Ingestão crônica 
Cyntia Leinig, professora da faculdade de 

Nutrição da Pontifícia Universidade Católi-
ca do Paraná, explica que o organismo está 
preparado para regular os níveis de sódio, 
pois os rins foram projetados para excretar 
as quantidades a mais. “O problema é a in-
gestão crônica do mineral”, alerta. 

Elaine Pádua, nutricionista funcional do 
Ambulatório de Saúde do Adolescente do 
Hospital das Clínicas de São Paulo, obser-
va que os riscos vão além da hipertensão: 
“O sódio exerce grande influência na perda 
óssea porque, juntamente com o cálcio, com-
partilha o mesmo sistema de transporte no 
túbulo renal proximal. A elevada ingestão de 
sal resulta numa maior absorção desse mine-
ral, com consequente perda de cálcio”. 
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Com tantas opções alimentares ricas em 
sódio, haveria possibilidade de deficiência 
desse mineral? As chances são mínimas. 
De acordo com as nutricionistas ouvidas 
nesta matéria, os distúrbios relacionados à 
carência de sódio são a hiponatremia (me-
nor concentração de sódio no sangue), e a 
hipocloremia (baixos níveis de cloreto). Os 
sintomas são facilmente identificáveis: vô-
mitos, diarreia, fraqueza, anorexia, cólicas 
abdominais e dores na musculatura. 

De olho nas tabelas nutricionais
As especialistas esclarecem que a prefe-

rência por alimentos salgados é um hábito 
que se adquire. Portanto, é possível ajustar 
gradualmente o paladar para atingir níveis 
aceitáveis do consumo de sódio. Quanto me-
nor for a quantidade de sal utilizada, menor 
o risco de doenças a ele relacionadas. Além 
disso, é importante evitar a ingestão fre-
quente de alimentos processados, como en-
latados, conservas, embutidos, defumados, 
molhos de soja, mostarda, ketchup, etc.

E para minimizar os efeitos nocivos do só-
dio, as especialistas sugerem que se dê pre-
ferência a alimentos frescos e naturais, au-
mentando o consumo de potássio, presente 
em frutas e legumes. “O uso de ervas frescas 
para temperar alimentos é mais uma alter-
nativa saudável”, sugere Elaine Pádua.

Outra estratégia é estar atento à leitura 
das informações nutricionais de cada pro-
duto na hora das compras. Muitas vezes não 
se lerá o termo sódio, pois ele estará descrito 

com outros nomes como glutamato monos-
sódico (aromatizante utilizado em sopas e 
temperos prontos, comidas e carnes conge-
ladas, pipocas de micro-ondas, salgadinhos 
e biscoitos); nitrato de sódio (conservantes 
para carnes e linguiças, salsichas, salame 
e mortadela); edulcorantes (sacarina e ci-
clamato de sódio usados em alimentos diet 
como gelatina, bolos, biscoitos, sucos, etc.); 
hidróxido de sódio (enlatados e chocolates); 
hexametafosfato de sódio (emulsificante 
para bebidas, queijos e bolos) e caseinato de 
sódio (em sorvetes e creme de leite).

Escolhas melhores
Desde 2003, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) tem estimulado o menor con-
sumo não só de sódio, mas também de gor-
duras saturadas, gorduras trans e açúcar. Em 
nosso país, a iniciativa existe desde 2008 e é 
gerenciada pelo Instituto Minha Escolha, 
associação sem fins lucrativos que sugere 
que os consumidores optem por produtos 
que apresentem um selo denominado Pro-
grama Minha Escolha. Já participam dessa 
iniciativa empresas como Perdigão, Nutri-
mental, Unilever, Piracanjuba, entre outras.

A nutricionista Weruska Barrios, do 
Hospital Samaritano de SP, pondera que 
adaptar o consumo do sal pode dar a im-
pressão de que os alimentos perderam seu 
sabor. “As células do paladar podem levar 
até três meses até se ajustarem aos sabores 
menos intensos. Mas, no final, esse sacrifí-
cio terá valido muito a pena”, conclui.

 l Escolha marcas que já optaram pelo selo mundial 
Programa Minha Escolha, cujos produtos atendem às 
recomendações da OMS e têm baixos teores de sódio.
l Alimentos com mais de 480 mg de sódio por porção 
são considerados ricos nesse mineral e, portanto,  
devem ser consumidos com moderação.
l Por outro lado, alimentos considerados livres de 
sódio devem conter até 5 mg do mineral por porção.

l E os alimentos com quantidade muito baixa de 
sódio devem conter até 35 mg por porção.
l Esteja atento à lista de ingredientes, que é 
elaborada de forma decrescente, considerando o grau 
de importância de cada um. Observe se o sal, e outros 
aditivos que contenham sódio, estão em primeiro 
lugar no elenco da tabela, depois avalie a concentração 
de sódio no total dos elementos do produto. 

Aprenda a ler o rótulo das embalagens
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1  shoyu:  1 colher (sopa) tem 100% 
do que devemos consumir no almoço

2  Mortadela: uma porção de 
40 g tem 2 g de sódio

3  salame: uma porção de 
apenas 40 g tem 3 g de sódio 

4  Macarrão Instantâneo: algumas 
marcas chegam a ter 2,1 g de sódio 

5  Pratos semiprontos: chegam  
a ter 42% do total de sódio diário

6  Lasanha congelada: 325 g têm 
60% da necessidade diária de sódio

9  sopas: nas marcas analisadas 
há mais de 2 g por porção 

8  Cereais matinais: 30 g têm mais 
de 50% do que a criança precisa

7  Batata Chips: deve ter até 0,3 g  
de sódio para cada 100 g de batata


