
 
 

O Consumo Excessivo e as Consequências para a Saúde 
 
 

O Consumo Excessivo de Sal♣♣♣♣ 
 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde mostra que o 
consumo excessivo de sal é uma das maio 

 

res causas de hipertensão arterial e de doenças cardiovasculares. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomenda um consumo máximo de 2000mg (2g) de sódio 
por pessoa por dia, o que equivale a 5g de sal (40% do sal é composto por sódio). 

 

 

De acordo com a consultora técnica da Direção Geral de Alimentação e Nutrição do 
Ministério da Saúde, Roberta Rehem, os brasileiros consomem mais do dobro desta 
quantidade. “O consumo excessivo de sal está associado ao desenvolvimento da 
hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e renais e outras doenças, que estão entre 
as principais causas de internamentos e óbitos no Brasil e no mundo”, explica. O sódio 
já é um componente natural dos alimentos, mas a parte em excesso, principalmente sal 
de cozinha, é adicionada pelos consumidores e produtores, durante a preparação, 
consumo e fabrico dos alimentos. 

 

 

O Consumo Excessivo de Açúcar♦ 

 

Muitas vezes, o consumo de açúcar passa despercebido. Ele está presente para 
aprimorar o sabor dos alimentos como o cafezinho do dia-a-dia, sobremesas e, 
principalmente, os produtos industrializados, como sumos, refrigerantes, biscoitos e 
cereais. No fim do dia, o brasileiro chega a ingerir o equivalente a 10 colheres de sopa 
de açúcar, quando o ideal seria apenas duas, ou 40 grama. “O resultado é um aumento 
preocupante do número de obesos e de novos casos de doenças ligadas aos maus hábitos 
alimentares, entre eles a diabetes mellitus”, destaca o endocrinologista do Hospital 
Santa Lúcia, Gustavo Franklin. 
 
 

O açúcar causa uma série de alterações no organismo e aumenta o risco de doenças 
cardiovasculares; tem alto índice calórico e em quantidades exageradas acumula 
gorduras, especialmente na região abdominal; pode causar obesidade, diabetes mellitus 

                                                 
♣ http://www.blog.saude.gov.br/index.php/sadeemdia/33099-os-perigos-do-consumo-excessivo-de-sal 
  
♦ http://www.santalucia.com.br/index.php/consumo-excessivo-do-acucar-causa-danos-a-saude/ 
 



e aumento da pressão arterial e do nível de triglicéridos, potenciando os fatores de risco 
para o infarte e o acidente vascular cerebral (AVC). 


