
 

 

Sódio 

O sódio é um mineral que participa de funções básicas no corpo, como equilíbrio ácido-

base, equilíbrio de água no organismo, contração muscular, impulsos nervosos, ritmo 

cardíaco, entre outros. Contudo a população tem abusado do seu consumo e sofrido as 

consequências. Em excesso, o sódio causa desordens no corpo, como retenção hídrica, 

inchaço, desidratação, problemas renais e cardiovasculares.  

Uma das consequências do consumo excessivo do sal é a hipertensão. Essa doença já 

atinge 35% dos brasileiros acima dos 40 anos e 60% dos maiores de 60 anos. E está 

sendo diagnosticada cada vez mais precocemente, inclusive entre crianças.  A hipertensão 

aumenta o risco de outras doenças, como as renais, e pode levar a infartos e acidentes 

vasculares cerebrais, sendo a principal causa de morte no mundo atualmente.  

O sódio está presente principalmente no sal de cozinha, que é constituído de 60% de 

cloreto e 40% de sódio. Esse mineral foi o primeiro tempero da civilização, é um dos 

conservadores mais antigos, tanto de uso doméstico como industrial, aumentando a vida 

de prateleira dos produtos processados. Por isso encontramos o sódio em quase todos os 

alimentos industrializados, mesmo os doces. Entre os alimentos com maior teor de sódio 

estão os tabletes de caldo industrializados, macarrão instantâneo, bacalhau, salgadinhos 

industrializados, conservas, enlatados, embutidos e defumados. 

A Organização Mundial de Saúde recomenda consumo de cinco gramas de sal por dia, 

entretanto a ingestão média no Brasil passa de nove e meia gramas! E essa 

recomendação é ainda menor para as crianças, e para os que já sofrem com a 

hipertensão, que devem ter um consumo controlado a depender de cada caso. 

Atento a esse dado alarmante, o governo federal assinou, em abril, um termo de 

compromisso com as associações que representam os produtores de alimentos 

processados. Esse acordo estabelece um plano de redução gradual na quantidade de 

sódio presente em 16 categorias de alimentos. O documento define o teor máximo de 

sódio a cada 100 gramas em alimentos industrializados.  



 

 

Nós também devemos estar atentos para reduzir o consumo de sódio. Para isso algumas 

dicas são importantes: Não utilize saleiro na mesa; Minimize o sal de preparações; Não 

utilize temperos prontos, como caldos e tabletes concentrados e amaciantes de carne; 

Prefira temperos naturais, como alho, cebola, tempero verde, especiarias e ervas; 

Acostume o paladar das crianças a comidas com pouco sal; Reduza a ingestão de 

alimentos industrializados; Evite carnes e queijos muito salgados; Leia sempre os rótulos 

dos produtos, verificando a quantidade de sódio e optando por aqueles com menor teor 

desse mineral. 
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