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Pessoas consomem mais que o dobro do necessário. FDA quer limites legais 
 
O órgão que administra drogas e alimentos nos Estados Unidos (o FDA) está planejando um 
esforço sem precedentes para reduzir gradualmente o consumo diário de sal pela população. 
Segundo as autoridades de saúde, menos sódio na dieta pode evitar milhares de mortes por 
hipertensão e doença cardíaca. A iniciativa, que será lançada ainda este ano, vai determinar os 
primeiros limites legais de quantidade de sal permitida em produtos comestíveis e deve ter um 
impacto significativo no resto do mundo. 
 
As pessoas só precisam de 1,5 grama de sal por dia, mas ingerem, em média, mais que o 
dobro dessa quantidade, ou cerca de 3,4 gramas diárias, o equivalente a uma colher e meia de 
chá. A grande maioria (77%) em alimentos processados. 
 
Por isso, o governo pretende trabalhar em parceria com a indústria alimentícia e especialistas 
em saúde para cortar gradualmente a quantidade de sódio nos produtos, adaptando o paladar 
da população a uma dieta menos salgada. 
 
Oficialmente ainda não foi determinado o limite de sal nos produtos. Numa tarefa complicada, 
o FDA vai analisar a quantidade em molhos de macarrão, pães e milhares de outros alimentos 
de um mercado de US$ 600 bilhões de comidas e bebidas. A decisão sobre limites será aberta 
à consulta pública. 
— Este é um programa de dez anos — disse uma fonte do órgão, que comentou na condição 
de anonimato. 
— Estamos falando de uma abrangente fase de redução de um ingrediente amplamente usado. 
Nós estamos falando em modificar o paladar de uma geração. 
 
O FDA — que regula a maioria dos alimentos processados — se juntaria nesse esforço ao 
Departamento de Agricultura, que fiscaliza carnes e aves. Atualmente, pelas leis federais, os 
fabricantes podem adicionar a quantidade de sal que eles quiserem. 
 
Eles são apenas obrigados a informar a quantidade nos rótulos nutricionais. Mas, nos últimos 
30 anos, as autoridades de saúde têm se mostrado muito preocupadas com o aumento do 
consumo de sal em produtos processados e em restaurantes. 
 
Consumir o tempero em excesso pode elevar a pressão sanguínea, o que aumenta o risco de 
acidente vascular cerebral (derrame), doenças cardíacas e renais. 
 
— Durante 40 anos temos visto a relação entre sódio e o surgimento de hipertensão e outras 
doenças que podem causar risco de vida. Mas não tivemos êxito em reduzir o sal em nossas 
dietas — disse Jane Henney, da Escola de Medicina da Universidade de Cincinnati, em Ohio, 
que presidiu o painel do Instituto de Medicina. — A melhor forma de conseguir isso é criar 
regras claras. 
 
Os especialistas entendem que a indústria de alimentos deve realizar este processo passo a 
passo porque, de outra forma, ela poderá perder clientes pouco acostumados a mudanças no 
sabor dos alimentos. 
— Já estamos trabalhando nisso voluntariamente — disse Melissa Musiker, gerente sênior de 
política de ciência, nutrição e saúde da Associação de Produtos Comestíveis. 
 
Nos últimos meses, diversas empresas anunciaram que iriam reduzir o sódio em muitos de 
seus produtos. A Pepsico desenvolveu uma nova forma de cristais de cloreto de sódio que 
poderá reduzir o sal em 25% em suas batatas fritas Lay’s Classic. 
 
Corte de 1 grama por dia é sugerido 
 
Os produtores de sal reclamam. 



— Seria um desastre para o público — afirmou Morton Satin, diretor do Instituto do Sal, que 
representa a indústria do setor. Ele acrescentou que a ciência a respeito do sódio não é clara e 
que o seu consumo não necessariamente leva a problemas de saúde. 
 
Porém, estudo recente realizado por pesquisadores das universidades de Columbia e Stanford 
descobriu que o corte de até 3 gramas de sal por dia pode prevenir dezenas de milhares de 
ataques cardíacos e derrames cerebrais. A redução de 1 grama levaria o consumo diário a 
níveis saudáveis, segundo especialistas. 
 

 
 
Cereais teriam açúcar demais  
 
Pesquisa aponta taxas mais elevadas do que em doces e sorvetes  
 
As aparências enganam. Alguns dos cereais mais consumidos no mundo contêm mais açúcar 
do que tortas, sorvetes e outros doces. É o que revela uma pesquisa independente, 
encomendada por uma rede de supermercados online no Reino Unido. 
 
O estudo analisou as quantidades de açúcar em produtos de marcas conhecidas, como a 
Kellogg’s, comparando-as com algumas das sobremesas e doces mais consumidos pela 
população. O resultado mostrou que alguns cereais têm taxas mais elevadas do que 
as presentes em uma fatia de torta de chocolate industrializada, que tem 5,4 gramas de 
açucar. Outros se igualam a bombas de açúcar, como os donuts, com 8,6 gramas. 
 
— Os consumidores tendem a pensar que estão comprando um produto saudável, geralmente 
por causa da sua aparência e embalagem — disse Jonny Steel, porta-voz do 
mySupermarket.co.uk, responsável pela pesquisa, alertando também para as quantidades de 
sal, considerados igualmente altas — Só que, como qualquer produto, é necessário ler bem as 
informações nutricionais nas embalagens para saber um pouco mais sobre esses produtos. 
 
Representantes das empresas que fazem os cereais contestaram a pesquisa, afirmando, 
através de um comunicado, que tais produtos contribuem com menos de 5% do sal e açúcar 
consumido, em média, pela população diariamente. Segundo eles, os cereais são também 
fontes de vitaminas, minerais e fibras, fundamentais para uma dieta saudável. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 abr. 2010, Economia, p. 32. 


