
20 Revista do Idec | Agosto 2011

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), divulgada
no fim de julho, confirmou que o bra-

sileiro consome muito sal: 70% dos adoles-
centes consomem quantidades acima dos
2.300 mg de sódio recomendados pelo Mi-
nistério da Saúde. Entre os adultos, os ín-
dices também são altos: 88,7% dos homens
e 69,7% das mulheres de 19 a 59 anos co-
mem comida muito salgada.

Entre as consequências do consumo
excessivo de sal está o aumento gradativo
dos casos de hipertensão. Para mudar esse
quadro não só é preciso tirar o saleiro da
mesa, como também reduzir o consumo de
produtos industrializados. Com essa preo-
cupação, o Ministério da Saúde firmou, em
abril deste ano, dois termos de compromis-
so: um com a Associação Brasileira das In-
dústrias de Alimentos (Abia), a Associação
Brasileira de Massas Alimentícias (Abima), a
Associação Brasileira da Indústria de Trigo
(Abitrigo) e a Associação Brasileira da In-
dústria de Panificação e Confeitaria (Abip),
e outro com a Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras), para reduzir gradati-
vamente o teor de sódio em alguns alimen-
tos industrializados.

“Essa iniciativa é muito importante, tendo
em vista que 75% do sódio consumido pela
população brasileira encontra-se sob a forma
industrializada”, afirma a nutróloga Ana
Vargas, do Hospital Balbino, no Rio de Ja-
neiro. “A medida proposta pelo Ministério
da Saúde, assim como aconteceu no caso das
gorduras trans, evidencia a preocupação
com uma dieta de qualidade, gerando um
estilo de vida mais saudável”, completa. 

No entanto, muitos termos do documen-
to firmado pelo governo com as represen-
tações empresariais do setor de alimentos
são genéricos, pois não deixam claras as
ações que serão desenvolvidas. Por isso, o
Idec enviou questionamentos ao Ministério
da Saúde e às empresas. Ao Ministério foi
perguntado quais os critérios utilizados pa-
ra a seleção do grupo de alimentos moni-
torado na primeira fase do processo (macar-
rões instantâneos, pães de forma e bisna-
guinhas); o porquê de metas tão flexíveis;
como andam as discussões sobre as metas
para pão francês, bolo pronto, mistura para
bolo, salgadinhos de milho e batata frita
industrializada; quais os agentes que parti-
cipam das discussões para a definição das
metas; e quais ações estão previstas nos su-

PESQUISA
ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS

Até 2012, macarrões
instantâneos,
pães de forma e
bisnaguinhas
deverão ficar
menos salgados, de
acordo com o termo
de compromisso
firmado entre o
Ministério da Saúde
e as associações
da indústria de
alimentos. Mas,
para o Idec, as
metas estabelecidas
são muito tímidas
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permercados. Até o fechamento desta edição o
Idec não havia recebido resposta. 

METAS TÍMIDAS
Para aproximar o consumidor dessas mu-

danças, o Idec analisou os produtos cujas
metas preveem redução do sódio para o pró-
ximo ano – macarrões instantâneos, pães de
forma e bisnaguinhas –, e verificou que em
muitos casos as reduções serão irrisórias. Com
relação aos macarrões instantâneos, por exem-
plo, para cada 100 g do produto, a meta a ser
atingida até 2012 é de 1.920,7 mg de sódio –
praticamente tudo o que deveria ser consu-
mido por um adulto em um dia inteiro.
“Considerando que as embalagens – normal-
mente consumidas por uma única pessoa –
têm quantidades que variam de 60 a 100 g, ao
consumir uma única porção ingere-se pratica-
mente a quantidade recomendada para um dia
inteiro, mesmo que o produto obedeça à meta
estabelecida”, afirma Silvia Vignola, assessora
do Idec responsável pelo levantamento. 

Para os pães de forma e bisnaguinhas as
metas também são tímidas, e a maioria dos
produtos já apresenta, segundo informações
disponíveis no rótulo, quantidades menores
que as estabelecidas pelo acordo. “A análise
feita pelo Instituto mostra que as metas fir-
madas pelo Ministério da Saúde e pelas asso-
ciações poderiam ser mais rigorosas”, enfatiza
Silvia Vignola. A começar pela primeira cláu-
sula do termo firmado com Abia, Abima, Abi-
trigo e Abip, que especifica que as estratégias
pactuadas visam reduzir o consumo de sal pela
população brasileira para menos de 5 g por dia
até 2020. Ou seja, irá demorar quase dez anos
para que a quantidade de sódio seja reduzida a
uma quantidade que já é praticamente indica-
da hoje como máxima permitida – 6 g.

A saúde do consumidor não agradece. “Se
reduzíssemos o consumo pela metade, os ca-
sos de hipertensão diminuiriam em cerca de
15%, e os infartos, em quase 7%”, calcula a
epidemiologista Kirsten Bibbins-Domingo, da
Universidade da Califórnia (EUA), que estu-

imos anos. Será?
O sódio é um metal

alcalino, principal
componente do sal de
cozinha (que também

contém iodo e aditivos).
O sódio pode ser

encontrado na comida
caseira e nos produtos

industrializados —
inclusive em doces! —
na forma de glutamato

monossódico, benzoato
de sódio, nitratos,
nitritos, sacarinas,

ciclamatos, entre outras.

Sal X sódio
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dou o assunto e projetou a incidência de
doenças caso deixássemos a comida um pouco
menos salgada. “A redução do consumo de sal
estaria associada à diminuição de dezenas a
centenas de milhares de novos casos de
doença cardíaca coronariana, de acidente vas-
cular cerebral, de infarto do miocárdio e da
mortalidade em geral”, completa Flávio Sarno,
doutor em Nutrição em Saúde Pública pela
Universidade de São Paulo (USP).

A PESQUISA
Veja a seguir o que o Idec constatou:

● Macarrão instantâ-
neo: dos 108 macarrões
instantâneos analisados
pelo Idec, 107 têm alto
teor de sódio, se consi-

derados os parâmetros estabelecidos pelo
Semáforo Nutricional (Traffic Light Labelling),
utilizado no Reino Unido (veja-o nesta página).
Segundo esse semáforo, 100 g de alimento
deveriam conter menos de 100 mg de sódio
para receber classificação verde. Os produtos
com mais de 600 mg de sódio a cada 100 g,
por sua vez, fariam acender o sinal vermelho,
o que significa que seu consumo deve ser evi-
tado. Esse seria o caso dos macarrões instantâ-
neos, que pelo acordo do Ministério da Saúde
podem ter até 1.920,7 mg de sódio por 100 g
do alimento.

Para os padrões brasileiros, a quantidade de
sódio nesses produtos também é altíssima.

Segundo a Resolução (RDC) no 24/2010, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa), a quantidade de sódio não deveria ser
maior que 400 mg a cada 100 g de comida.

O pior é que mais de 50% dos produtos, ape-
sar das altíssimas quantidades de sódio, já estão
abaixo das metas estabelecidas pelo compro-
misso. “Se a metade dos produtos já consegue
atingir os valores acordados, por que a meta
não foi mais rígida?”, questiona Silvia. “Ainda
mais se considerarmos que 1.920,7 mg de
sódio em 100 g de qualquer produto é um
valor elevado, já que, segundo a Anvisa, um
adulto deve consumir no máximo 2.400 mg
desse nutriente por dia”, lembra.

● Pão de forma: dos
128 analisados, apenas
dez possuem alto teor de
sódio, de acordo com o
semáforo nutricional.

O ruim é que, pelo acordo, esses que estão
acima do limite desejável não vão precisar mu-
dar muito. Segundo o compromisso, a quanti-
dade máxima que eles podem ter de sódio até
2012, em 100 g, é 645 mg. Até 2014, a quan-
tidade deverá ser reduzida para 522 mg. Entre
todos os produtos analisados, 120 já se en-
quadram nesses padrões (94%). 

Mas não pense que os pães de forma estão
bem no quesito sódio. A questão é que o acor-
do exige tão pouco dos fabricantes que os pro-
dutos comercializados atualmente já estão den-
tro das regras. O que, mais uma vez, levanta a

ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS

A pesquisa teve como alvo o grupo de produtos cujas metas iniciais para
a redução de sódio estão previstas para 2012 (macarrões instantâneos, pães
de forma e bisnaguinhas).

A análise da quantidade de sódio nesses alimentos foi realizada em junho
deste ano e baseada nos padrões do semáforo nutricional (Traffic Light
Labelling) criado pela agência de alimentos do governo do Reino Unido (Food
Standards Agency).

As informações nutricionais foram sempre retiradas do site das empresas.
Apenas quando não estavam disponíveis na página virtual eram verificadas
na embalagem dos produtos. 

As marcas analisadas foram:

Como foi feita a pesquisa

Pão de forma:
Aminna, Nutrella,

Panco, Pinheirense,
Pullman, Seven
Boys e Wickbold

Bisnaguinha:
Nutrella, Panco,

Pullman,
Seven Boys
e Wickbold

Macarrão instantâneo:
Adria, Dona Benta,
Mãe Terra, Maggi,
Nissin-Ajinomoto,
Panco e Renata

Termo de compromisso com a Abras

O Termo de Compromisso firmado entre o Ministério
da Saúde e a Associação Brasileira de Supermercados
(Abras) é um documento de intenções sem metas
numéricas definidas, com o objetivo de reunir esforços
e trabalhar conjuntamente para implementar ações
voltadas à promoção de qualidade de vida e prevenção
de fatores determinantes ou condicionantes de doen-
ças. Junto com o acordo firmado com as associações
da indústria alimentícia, pretende unir esforços para
melhorar a saúde pública no país.

Apesar de as
gorduras não serem o
foco do compromisso

firmado no início do
ano entre o Ministério

da Saúde e as
associações da

indústria de alimentos, a
redução do consumo de

alimentos gordurosos
também ajuda a manter

a saúde em dia.
Os pães, em geral,

não possuem muita
gordura. Já as massas

instantâneas têm
gordura demais

As gorduras
também devem

ser reduzidas

Semáforo nutricional*
Alto teor Na média Baixo teor

Sódio mais de 600 mg entre 100 mg menos de 100 mg
e 600 mg

*Para uma porção de 100 g
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questão: será que a saúde do consumidor se
beneficiará com mudanças tão ínfimas? 

● Bisnaguinha: dos 12
produtos analisados pelo
Idec, nenhum ultrapassou
os limites de sódio esta-
belecidos pelo semáforo

nutricional. De acordo com o termo de com-
promisso do Ministério da Saúde, esses produ-
tos devem conter, no máximo, 531 mg de
sódio por 100 g do produto até 2012. E até
2014, a quantidade deve ser reduzida a 430
mg – ainda assim acima da RDC no 24/2010
(que é de 400 mg/100 g do produto).
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O que as empresas dizem
Até o fechamento desta edição, somente as

empresas Adria, J.Macêdo, Mãe Terra, Nestlé,
Nissim-Ajinomoto, Pinheirense e Renata ha-
viam respondido à carta que o Idec enviou
com os resultados da pesquisa.

● Adria: disse que está trabalhando para
adequar as formulações das massas instan-
tâneas, “preservando as características senso-
riais importantes desses produtos”.

● J.Macêdo: ressaltou que está acompa-
nhando de perto todas as discussões refe-
rentes ao assunto e que já está providencian-
do a alteração da formulação de seus produ-
tos, de forma que eles atendam aos requisi-

tos do termo de compromisso, dentro do
prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde.
E em relação ao semáforo nutricional inglês,
defendeu que essa forma de classificação
não está regulamentada no Brasil. 

● Mãe Terra: afirmou que “enquanto a maio-
ria dos macarrões instantâneos convencionais
possibilita a ingestão de cerca de 80% do valor
diário de sódio recomendado pela Anvisa, o
seu produto contribui com cerca de 33%”. 

● Nestlé (detentora da Maggi): informou
que “é signatária do Acordo de Cooperação
Técnica entre o Ministério da Saúde e a Abia
[e também Abima, Abitrigo e Abip], que tem

como objetivo reunir esforços e trabalhar con-
juntamente para implementar ações que ve-
nham a fomentar estilos de vida saudáveis, o
que inclui uma alimentação equilibrada”.

● Nissin-Ajinomoto: informou apenas que
está realizando estudos a fim de atingir as
metas estabelecidas pelo acordo. 

● Pinheirense: enviou os cálculos de cada
nutriente por porção.

● Renata: disse que “vem trabalhando e
buscando novas oportunidades e tecnologias
para estabelecer padrões e níveis de sódio
que, mesmo reduzidos, não comprometam a
palatabilidade dos produtos”. 

Fonte: Anvisa

Saiba mais
Leia as seguintes matérias publicadas na REVISTA DO IDEC:
● “Salgadas e gordurosas demais” (maio de

2011/edição no 154) 
● “Pequenos pedaços, grandes excessos” (junho de

2011/edição no 155) 
● “O preço da praticidade” (junho de 2011/

edição no 155)

Crianças, cuidado!
As tabelas nutricionais de pães (de forma e bis-

naguinhas) e de macarrões instantâneos levam em
consideração a recomendação de ingestão diária
para adultos. As crianças devem consumir muito
menos, e por isso é preciso que os pais façam algu-
mas continhas antes de colocar os produtos no car-
rinho do supermercado. Confira as quantidades indi-
cadas pela Anvisa para o consumo dos pequenos.

Redução inicial de sódio para
o primeiro grupo de alimentos
(macarrão instantâneo, pão de
forma e bisnaguinha) e definição
de metas bianuais para até 2020

Julho de 2011 Dezembro de 2011 2012 (sem mês definido)

Metas para embutidos (salsicha, presunto, hambúrguer
normal e light, empanados, linguiça, salame, mortadela);
caldos e temperos prontos; margarina vegetal, maionese
e derivados de cereais; laticínios (bebidas lácteas,
queijo petit suisse, queijo mozarela e requeijão);
refeições prontas (pizza, lasanha, papa infantil e sopa);
e biscoitos (biscoito tipo cream cracker, recheado e de
maisena) devem ser estabelecidas

2014 (sem mês definido)

Segunda redução de
sódio para pães de
forma e bisnaguinhas

Metas para pão francês,
bolo pronto, mistura para
bolo, salgadinhos de
milho e batata frita
industrializada devem
ser estabelecidas

Cronograma do acordo

de 7 a de 1 a de 4 a de 7 a
11 meses 3 anos 6 anos 10 anos

Faixa etária
Energia/
nutrientes

Energia 750 kcal 1.050 kcal 1.450 kcal 1.750 kcal

Carboidratos 112 g 157 g 217 g 262 g

Proteínas 11 g 13 g 19 g 34 g

Gorduras total 29 g 35 g 48 g 58 g

Gorduras saturadas 8 g 11 g 16 g 19 g

Fibra alimentar 5 g 7 g 10 g 13 g

Sódio 200 mg 225 mg 300 mg 400 mg
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