
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

 

 

 

VERA FAVILA RIBEIRO 

 

 

 

ALIMENTOS PROCESSADOS PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: CONCENTRAÇÕES DE SÓDIO E 

CONFORMIDADE DA ROTULAGEM 

 

 

 

 

RECIFE 

2011 



VERA FAVILA RIBEIRO 

 

 

 

ALIMENTOS PROCESSADOS PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: CONCENTRAÇÕES DE SÓDIO E 

CONFORMIDADE DA ROTULAGEM 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de  

Pós-Graduação em  Nutrição do  Centro 

de Ciências da  Saúde   da Universidade 

Federal  de Pernambuco,  para obtenção 

do    título     de   Mestre   em  Nutrição. 

Área   de   Concentração: Ciências   dos 

Alimentos  

 

 

Orientadora: Prof
a
  Dr

a
 Tânia Lúcia Montenegro Stamford 

Co-orientadora: Prof
a
  Dr

a 
Margarida Angélica da S. Vasconcelos  

 

RECIFE 

2011 

http://lattes.cnpq.br/4715428331663313
http://lattes.cnpq.br/4715428331663313
http://lattes.cnpq.br/4715428331663313
http://lattes.cnpq.br/4715428331663313


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ribeiro, Vera Favila 

 

       Alimentos processados para crianças e 
adolescentes: concentrações de sódio e 
conformidade da rotulagem  / Vera Favila Ribeiro. – 
Recife:  O Autor, 2011. 

   68 folhas: il., fig,,  ; 30 cm.   
                                      

 

  Orientador: Tânia Lúcia Montenegro Stamford 
 
  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 

de Pernambuco. CCS. Nutrição, 2011. 

 

  

       Inclui bibliografia, apêndice e anexo.  

        1. Alimentos processados.  2. Análise de cloreto 
de sódio.       3. Rotulagem de alimentos. I. Stanford, 
Tânia Lúcia Montenegro.    II.Título. 

 

         

  UFPE  

664 CDD (20.ed.) CCS2011-170  

 





AGRADECIMENTOS 

 

 

À Deus, por todas as oportunidades que colocou em minha vida, espero que esteja 

sabendo aproveitá-las da melhor forma possível; 

À minha mãe Selma, por toda dedicação, incentivo, confiança, compreensão e amor 

incondicional; 

Aos meus avós, tios e primos, que deixei em Salvador, por toda confiança em mim 

depositada;  

À professora Tânia Stamford, por suas palavras de carinho e apoio que surgiram nos 

momentos mais necessários; 

À professora Marisilda por ter plantado a semente que fez surgir este trabalho; 

À professora Margarida Angélica pela colaboração e orientação na realização deste 

trabalho; 

À professora Samara Andrade, pela análise estatística;  

Às minhas colegas de turma, por estarmos juntas no início desta caminhada; 

À minha amiga-irmã Belzinha, pela amizade, incentivo, por dividirmos por tanto 

tempo nossa casa e, principalmente, pela presença na minha vida 

À minha irmã-loira Vana, pelas horas de estudo, pela amizade, apoio, torcida e por 

tanto carinho que existe entre nós, tanto quanto morávamos perto, quanto agora, quando 

estamos longe; 

Ao meu namorado, João Paulo, por proporcionar, desde quando o conheci, grande 

parte dos meus sorrisos, pelo carinho, amor e também pela ajuda na tradução dos resumos;  

Às minhas grandes amigas do ISBA, Rudimila e Marina, pela presença no início da 

caminhada estudantil e pela amizade de tantos anos, mesmo de longe; 

Aos meus grandes amigos da UNEB, Adriana, Maria Olímpia, Daniela, Maria 

Estela, Rafael e Caterine, por termos iniciado juntos o amor pela nutrição e termos mantido 

uma relação muito além disso;   

Às amigas que fiz durante a residência Cláudia, Márcia e Fabrícia por terem logo 

tornado a distância da minha cidade menos sofrida; 

Aos meus amigos e colegas de trabalho Patrícia, Jacqueline, Fabiana Rocha, 

Taciana, Helson, Gustavo, Orlando, Arlon, pela amizade, apoio e torcida;  



Às amizades construídas em Belo Horizonte, hoje espalhadas pelo mundo, Jamile, 

Carla, Renata, Júlia, Aline, Ana Paula, Lizzie e Marcos por terem tornado nossas 13 

semanas muito especiais e estarem sempre torcendo por mim, de perto ou longe. 

À minha chefe e amiga, Margareth, e a Izabel, por terem se desdobrado nos 

momentos em que precisei me ausentar do trabalho;  

Às pessoas que compõem o programa de Pós Graduação em Nutrição da UFPE, em 

especial àquelas que trabalham na secretaria, sem as cobranças e orientações nada 

aconteceria; 

Ao LEAAL, em especial a Camilo, por seus ensinamentos e ajuda nas análises 

experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Embora ninguém possa voltar atrás e  fazer um novo começo,  

qualquer um pode  começar agora e fazer um novo fim ". 

Chico Xavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

AGRADECIMENTOS 
As mudanças no padrão alimentar brasileiro decorrem de uma maior ingestão de 

alimentos industrializados, contribuindo para o consumo excessivo de sódio. Seu teor pode 

ser verificado através da rotulagem nutricional presente na embalagem do produto, que é 

veículo de informação para o consumidor, devendo, portanto, haver verificação sobre o 

cumprimento das normas existentes.  Com os objetivos verificar o cumprimento da legislação 

na área de alimentos, a conformidade do teor de sódio declarado e sua adequação com os 

níveis de ingestão diária de referência para crianças e adolescentes em alimentos processados 

voltados para o público infanto-juvenil, foi realizada a análise experimental do teor de sódio 

de 17 amostras (massas instantâneas, empanados, hambúrguer, salsicha e mortadela) através 

da fotometria de chama (AOAC, 1990) e da determinação de cloretos por volumetria 

(IAL,2005) e, para avaliar a conformidade dos dados da rotulagem, foram utilizadas as 

legislações vigentes. Observou-se que houve variação maior que 20% entre o teor de sódio 

declarado e o detectado em treze produtos, a partir da fotometria de chama, e em cinco 

amostras, pela volumetria. Foi empregado o teste de Duncan com p=5%, e houve diferença 

estatística significativa entre o valor declarado e o encontrado em doze e cinco produtos, pela 

fotometria e volumetria, respectivamente. Todos os produtos analisados pela fotometria 

possuem teor de sódio declarado maior que 480 mg, enquanto que pela volumetria dezesseis 

amostras ultrapassam este teor. Pela fotometria de chama onze amostras ultrapassam o limite 

de ingestão adequada em uma porção, enquanto que pela volumetria isto ocorre em nove 

produtos. Inconformidades em relação à legislação de alimentos foram encontradas em cinco 

produtos, sendo que três dos alimentos tinham seus tamanhos de porção diferentes das 

regulamentadas; cinco divergiram em relação à rotulagem nutricional; uma massa instantânea 

denominou-se incorretamente de macarrão instantâneo e, um empanado, declarou conter 

percentual protéico menor que o exigido. Diante dos resultados observa-se que ainda há 

desrespeito às normas e que os alimentos analisados possuem teores elevados de sódio. Esta 

característica provavelmente contribuirá a médio e longo prazo a médio e longo prazo para o 

desenvolvimento de menor sensibilidade ao gosto salgado e a problemas de saúde da 

população. Faz-se então necessário o compromisso governamental em melhor monitorar e 

estabelecer limites ao teor de sódio destes alimentos. 

Palavras-chave: Alimentos processados, análise de cloreto de sódio, rotulagem de alimentos 



ABSTRACT 

 
 

Changes in dietary patterns of Brazilian derive a higher intake of processed foods, 

contributing to excess sodium intake. Their contents may be verified through the nutrition 

label on the packaging of this product, which is a vehicle of information for consumers and 

should therefore be no check on the implementation of existing standards. With the goal of 

verifying compliance with the legislation in the food, the conformity of sodium and declared 

his fitness levels with reference daily intake for children and adolescents in processed foods 

targeted for children and youth, the analysis was performed Experimental sodium content of 

17 samples (instant pasta, tarnished, hamburger, sausage and bologna) by flame photometry 

(AOAC, 1990) and the determination of chloride by volume (IAL, 2005) and to assess 

whether the data labeling, we used the existing laws. It was observed that there was greater 

than 20% variation between the declared and the sodium content detected in thirteen products 

from the flame photometry, and in five samples the volume. It employed the Duncan test with 

p = 5% and a statistically significant difference between the declared value and found at 

twelve and five products by photometry and volume, respectively. All products are analyzed 

by photometry in sodium declared greater than 480 mg, while the volume sixteen samples 

exceeded this level. By flame photometry eleven samples exceeded the limit for adequate 

intake in one serving, while the volume that occur in nine products. Noncompliance with the 

legislation of food were found in five products, three of whom had their food portion sizes 

than those regulated; five diverged in nutrition labeling, a mass was named incorrectly instant 

noodle, and a breaded, said to contain lower protein percentage than required. With the results 

we observe that there is disregard for the rules and that the food studied have high levels of 

sodium. This feature is likely to contribute in the medium and long term medium and long 

term to develop less sensitivity to salty taste and the health problems of the population. It is 

then necessary government commitment to better monitor and set limits on sodium content of 

these foods.  

Keywords: Processed foods, analysis of sodium chloride, food labeling 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 Caracterização do Problema 

 

Nas últimas décadas é crescente o consumo de alimentos processados (CLARO et al., 

2007), como massas instantâneas, salsicha, mortadela, hambúrguer e empanados. Para atender 

a esta demanda, a indústria alimentícia lança produtos com a praticidade desejada pelos pais e 

com atrativos para crianças e adolescentes na rotulagem.  

A variação da percepção do gosto salgado ao longo da vida é causada por experiências 

aprendidas, logo, o sal desempenha importante papel na escolha da alimentação, já que a 

mesma é conduzida pela preferência ao gosto e não pelas necessidades fisiológicas (DÖTSCH 

et al., 2009). Desta forma, quanto mais precoce for a oferta de quantidades excessivas de sal, 

maior será o consumo de sódio ao longo da vida dos indivíduos. 

O consumo excessivo de sódio, mais de 5 gramas/dia, é indicado como componente 

integrante da transição nutricional e tem papel importante na hipertensão arterial (BRASIL, 

2005a), doença cardiovascular, acidente vascular cerebral (STRAZZULLO et al., 2009), 

osteoporose, cálculo renal, doença renal, hipertrofia ventricular esquerda, obesidade (HE, 

MACGREGOR, 2009) e câncer de estômago (RESENDE, MATTOS, KOIFMAN et al., 

2006).  

A maior parte do sódio consumido pelos indivíduos é proveniente da ingestão de 

alimentos industrializados e de refeições consumidas em restaurantes (BRASIL, 2005a; 

RINALDI et al., 2008), demonstrando a necessidade de redução do teor de sódio bem como a 

veiculação fidedigna da sua quantidade no rótulo.  

As informações nutricionais são obrigatoriamente declaradas na rotulagem e 

diferenças entre os valores informados e os encontrados em análises laboratoriais são 

aceitáveis até o limite máximo de 20% (BRASIL, 2003a). Ainda assim encontram-se dados 

excedendo esta variação (CÂMARA et al., 2008),  desta forma, questiona-se até que ponto os 

profissionais de saúde tem informações fidedignas para orientar a dieta dos indivíduos.  
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Além das informações nutricionais e dos demais elementos obrigatórios, cada produto 

e respectiva embalagem têm características específicas definidas por resoluções e normas 

específicas, sendo o rótulo o veículo de divulgação para o consumidor, devendo, portanto, 

existir fiscalização eficiente.  A utilização de alegações por escrito ou através de figuras, 

brindes e passatempos direcionados a crianças e adolescentes não seguem nenhum tipo de 

regulamentação, deixando esta parcela da população vulnerável a estes elementos 

publicitários, estimulando o consumo desses alimentos. 

A presente dissertação está estruturada em na forma de uma revisão de literatura e de 

um artigo original. 

 

1.2 Justificativa 

 

 

A praticidade de alimentos industrializados prontos para o consumo ou de preparo 

rápido, tais como massas instantâneas, salsicha, mortadela, hambúrguer e empanados, aliado a 

baixos preços, tornam estes produtos bastante atrativos como substitutos ou complementos 

das principais refeições das crianças e adolescentes. A existência de diversos fabricantes e 

variedades do mesmo tipo de produto voltadas ao público infanto-juvenil pode ser 

considerado um indicador da alta demanda e crescimento deste mercado, porém há deficiência 

de estudos científicos que comprovem, com dados laboratoriais, o teor de sódio destes 

produtos. 

 

Diante da incerteza frente à veracidade das informações veiculadas na rotulagem de 

alimentos industrializados e da inexistência de estudos científicos que determinam o teor de 

sódio destes produtos é fundamental verificar analiticamente o teor de sódio e a conformidade 

da rotulagem frente à legislação em alimentos processados voltados ao público infanto-

juvenil, disponibilizando assim, mais informações para os consumidores e profissionais de 

saúde.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Geral 

 

Avaliar o cumprimento da legislação na área de alimentos, a conformidade do teor de 

sódio declarado e sua adequação com os níveis de ingestão diária de referência para crianças e 

adolescentes em alimentos processados voltados para o público infanto-juvenil. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Verificar a conformidade das informações veiculadas na rotulagem com as 

exigidas pela legislação de alimentos vigente; 

 Determinar a concentração de sódio de massas instantâneas, empanados, 

salsichas, hambúrguer e mortadela utilizando as técnicas de fotometria de chama e 

determinação de cloretos por volumetria (Método de Mohr); 

 Verificar a adequação da concentração de sódio encontrada aos níveis de Ingestão 

Adequada (AI) e de Ingestão Máxima Tolerável (UL) para crianças e adolescentes 

entre 4 e 19 anos; 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Consumo de produtos processados  

 

Os hábitos alimentares humanos são determinados por um processo dinâmico de 

interação de variáveis biológicas, demográficas e econômicas sendo inegável a ocorrência de 

mudanças no padrão alimentar brasileiro, decorrentes de um maior consumo de alimentos 

industrializados e, da substituição das refeições preparadas no lar (BARRETO, CYRILLO, 

2001). 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA) o faturamento 

líquido da indústria de produtos alimentícios passou de 91,1 bilhões de reais em 2000 para 

230 bilhões de reais em 2008, o que representa uma participação de 7,95% no produto interno 

bruto (PIB) (ABIA, 2009).  

No crescimento mundial do mercado de alimentos e bebidas, a América Latina cresceu 

15% entre 2006-2007, ficando na 6ª posição mundial, contribuindo com 5% das vendas de 

alimentos e bebidas. As massas alimentícias, incluindo as instantâneas, registraram 

crescimento mundial de 11% nas vendas e, no Brasil, este aumento chegou aos 6% neste 

período (AC NIELSEN, 2008).  

Esses dados de venda são corroborados por estudos relativos ao consumo de 

alimentos. Barreto e Ciryllo (2001) constataram em todas as classes sociais de São Paulo-SP, 

entre 1990 e 1996, aumento nos gastos com alimentos industrializados e redução na compra 

de itens semi-elaborados e in natura.  

Claro et al. (2007), avaliando os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 

2002/2003, encontraram que 15,3% dos gastos com alimentos em domicílio provém de 

alimentos processados, como refrigerantes, sucos artificiais, embutidos, cereais processados, 

biscoitos e bolachas, caldos e molhos, ficando apenas atrás dos gastos com cereais e derivados 

(25,9%). Os autores ressaltam ainda, que esses dados indicam o que é adquirido no domicílio, 

sem considerar o consumo fora do lar. Desta forma o consumo de alimentos processados pode 

ser ainda mais elevado. 
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Segundo diversos autores, o consumo de produtos industrializados por crianças e 

adolescentes vem aumentando por diversos motivos, dentre os quais se destacam: trabalho da 

mulher fora do lar, maior praticidade, rapidez, durabilidade e aceitação, influência dos 

amigos, aumento do poder de compra, hábito de comer fora de casa, propaganda e marketing 

(ALMEIDA et al., 2002; AQUINO, PHILLIPI, 2002; GODOY et al., 2006,  PONTES et al., 

2009).  

Aquino e Philippi (2002) com o objetivo de avaliar o consumo de alimentos 

industrializados por 718 crianças menores que 5 anos na cidade de São Paulo, encontraram 

consumo médio de macarrão instantâneo variando entre 3,5% a 4,9% e, de salsicha, entre 

2,2% a 4,5% sem diferença estatística significante entre os estratos de renda avaliados.  

Costa e Machado (2010) verificando a influência do consumo de sal e de alimentos 

ricos em sódio na pressão arterial de 81 crianças com idade média de 8,3 anos na cidade de 

Bento Gonçalves-RS, encontraram ingestão de salsicha e mortadela por 63% e 49,4% 

respectivamente e consumo médio de sódio em 3098,81 mg. 

Godoy et al. (2006), avaliando o índice de qualidade da dieta (IQD) de 437 

adolescentes entre 12 e 19 anos da cidade de São Paulo, encontraram que apenas 4% dos 

avaliados consomem uma dieta saudável. O consumo de sódio é uma das variáveis deste 

índice e foi encontrada menor ingestão naqueles adolescentes cujo chefe da família 

apresentava maior escolaridade (p<0,01).  

A variação da percepção do gosto salgado ao longo da vida é causada por experiências 

aprendidas. O sal além de proporcionar o gosto salgado, aumenta o sabor global e suprime o 

amargo exercendo importante papel na escolha da alimentação, conduzida mais pela 

preferência ao gosto e do que pelas necessidades fisiológicas (DÖTSCH et al., 2009). Desta 

forma, a oferta precoce de quantidades excessivas de sal é preocupante, já que maior será o 

consumo de sódio pelos indivíduos nos seus diversos estágios de vida. 

Rinaldi et al. (2008)  revisando estudos sobre as contribuições das práticas alimentares 

e inatividade física para o excesso de peso infantil, encontraram, como principais desvios 

alimentares, o consumo insuficiente de frutas, hortaliças e leguminosas, ausência de refeições, 

redução no consumo de leite e derivados, aumento no consumo de alimentos prontos 

(congelados e pré-preparados) e refrigerantes. 
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Outra mudança comum em relação ao padrão alimentar refere-se à omissão e 

substituição das refeições. Um inquérito entre 57 adolescentes de Maringá-PR verificou que 

19% deles substituíram o jantar por lanche (FILHO et al., 2005). Isso pode ser justificado, 

entre outros fatores, pela inserção feminina no mercado de trabalho, o que gera menos tempo 

para a preparação das refeições (SILVA et al., 2009).  

Diante da praticidade e alta aceitação, supõe-se que alimentos processados como 

hambúrgueres, salsichas, empanados de aves e pescados, massas instantâneas e mortadela, 

objetos deste estudo, são bastante utilizados, complementando a refeição ou servindo como 

substituto das mesmas.  

 

 2.2 Teor de sódio nos alimentos industrializados 

  

A dieta com excesso de sal dos brasileiros tem origem na tradição portuguesa de salgar 

os alimentos como meio de conservação (BRASIL, 2005a). Os alimentos industrializados são 

obtidos após processamento e, normalmente contem alto teor de gorduras, sal, açúcar, 

colesterol e energia (SILVA, REGO, 2000). Alimentos com mais de 480 mg de sódio por 

porção (BRASIL, 2001a) ou 400mg por 100g (BRASIL,2010a) são considerados ricos em 

sódio e, portanto, devem ser consumidos com moderação. 

O consumo crescente de alimentos processados, juntamente com a adição de sal de 

cozinha durante o cozimento e à mesa são as principais causas da excessiva ingestão de sódio 

pela população brasileira (BRASIL, 2005a; SARNO et al., 2009).  A estimativa desta ingestão 

foi realizada a partir de dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002/2003, 

encontrando média de 9,6g/dia (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2004).  

O aumento da disponibilidade, diversidade e consumo de produtos industrializados 

têm exigido dos órgãos de defesa do consumidor o estabelecimento e fiscalização de normas 

de rotulagem nutricional do produto.  Câmara et al. (2008) detectaram a existência de muitas 

inadequações nos rótulos de alimentos, precisando de efetiva fiscalização.   
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Lima (2002), analisando três tipos de preparações prontas para o consumo, comparou 

os valores nutricionais estimados a partir de 2 tabelas de composição de alimentos com a 

análise laboratorial, encontrando nas tabelas valores superestimados para carboidrato, proteína 

e  ferro e subestimados para fibra alimentar e colesterol. 

Em recente revisão de literatura sobre rotulagem de alimentos, Câmara et al. (2008) 

verificaram, nos 28 trabalhos que analisavam a veracidade das informações nutricionais 

contidas  na rotulagem, através de testes experimentais, a presença de inadequações em 71,4% 

dos estudos. 

A fidedignidade de rótulos de alimentos comercializados em São Paulo foi avaliada 

recentemente por Lobanco et al. (2009) por meio de análises testes laboratoriais. Dos 153 

produtos analisados, entre doces e salgados, todos apresentaram alguma inconformidade e 

nenhuma das amostras salgadas foi aprovada quanto ao teor de sódio, gordura e fibra 

alimentar. 

Sauerbron (2003) avaliando os teores de  proteína, gordura, fibras alimentares, cálcio, 

ferro e sódio  em diversas marcas de massas alimentícias verificou discrepâncias entre a 

informação nutricional veiculada no rótulo e as análises experimentais realizadas em 100% 

das amostras. 

Silva et al. (2010) analisando o teor de  sódio e glutamato monossódico em 3 marcas 

de tabletes de caldo de carne encontraram valores menores do que os declarados no rótulo, 

enquanto que MÁTERA et al. (2009), verificando o teor de sódio em batatas fritas, 

salgadinhos e snacks encontraram valores superiores em 13,7% das amostras analisadas.  

Discrepâncias entre os valores de sódio informados nos rótulos e os determinados 

experimentalmente também foram encontradas quando da avaliação de elementos-traço e 

sódio em sucos de uva por ASSIS et al. (2008).  

Um dos fatores que pode comprometer os estudos sobre o nível de sódio nos alimentos 

é a diversidades dos métodos analíticos empregados, como pode ser observado na tabela 1.  
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Tabela 1. Estudos e metodologias empregadas para análise de sódio em alimentos.  

 

Alimentos analisados Amostras Metodologia  Referência 

Alimentos processados 48 Fotometria de Chama e 

Cloretos por volumetria. 

Chen et al., 2005. 

Sopas instantâneas e 

temperos prontos 

07 Espectrometria de emissão 

ótica em chama ICP-OES 
Krejcová et al. 2007. 

Massas Alimentícias 10 Espectrometria de emissão 

ótica em chama ICP-OES 
Sauerbronn, 2003. 

Salgadinhos de milho e 

trigo, amendoins e 

batatas fritas 

56 Cloretos por volumetria Lobanco et al., 2009. 

Suco de uva 31 Espectrometria de emissão 

em chama no fotômetro  

Assis et al., 2008. 

Tabletes de caldo de 

carne 

09 Espectrofotometria de luz 

ultravioleta 

Silva et al., 2010. 

Batata frita, salgadinhos 

e snacks 

80 Espectrofotometria de 

absorção atômica 

Mátera et al., 2009. 

Bebidas carbonatadas 97 Espectrofotometria de 

absorção atômica 

Ferrari, Soares, 2003. 

Pratos prontos 9 Fotometria de chama Lima, 2002. 

Pão 408 Fotometria de chama Vieira et al.,  2007. 

Refeições almoço 06 Fotometria de chama Salas et al., 2009. 

 

Para análise de produtos cárneos e massas alimentícias os métodos de cloretos por 

volumetria e fotometria de chama para determinação de cloretos e sódio, respectivamente, 

estão presentes no escopo dos métodos oficiais pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

não sendo, portanto, necessária a utilização de métodos com maior grau de sensibilidade 

analítica. 

 

2.3 Impacto do excesso de sódio no organismo 

 

O sódio é o cátion mais abundante do fluido extracelular e suas funções estão 

relacionadas à manutenção da pressão osmótica do sangue, plasma e fluidos, osmolaridade, 

equilíbrio ácido-básico e  distribuição de água e volume sanguíneo (PACHECO, 2006). 

A necessidade humana diária de sal é de cerca de 300-500 miligramas e suas 

recomendações nutricionais são estabelecidas pela Food and Nutrition Board/National 
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Research Council. A Tabela 2 traz os valores de Ingestão Dietética de Referência (DRI) do 

sódio para crianças e adolescentes. 

Tabela 2. Ingestão Dietética de Referência (DRI): Sódio 

Nutriente Estágio da vida AI (g/dia) UL (g/dia) 

Sódio 4-8 anos 

9-13 anos (menino) 

9-13 anos (menina) 

14-19 anos (menino) 

14-19 anos (menina) 

1,2 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,9 

2,2 

2,2 

2,3 

2,3 

AI=ingestão adequada; UL=nível de ingestão máxima tolerável. 

Fonte: Adaptada de Food and Nutrition Board/National Research Council (2004). 

Além de causa importante da hipertensão arterial quando o consumo de sódio é maior 

que 2,4g de sódio (BRASIL, 2005a), a ingestão excessiva também tem participação na 

ocorrência de doença cardiovascular, acidente vascular cerebral (STRAZZULLO et al., 2009), 

osteoporose, cálculo renal, doença renal, hipertrofia ventricular esquerda (HE, 

MACGREGOR, 2009) e câncer de estômago (RESENDE, MATTOS, KOIFMAN, 2006).  

Existe relação bem documentada entre a ingestão de sódio e a hipertensão arterial em 

animais e no homem. Cutler e Rocella (2006) ressaltam a importância da redução no consumo 

de sódio, já que as evidências atuais sugerem que o consumo de até 1,7g deste eletrólito pode 

contribuir para a redução da pressão arterial.  

Embora a hipertensão arterial predomine na idade adulta sua ocorrência em crianças e 

adolescentes não é desprezível, variando de 1,2 a 13% (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA/SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO/SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA,2006),  sendo as taxas de prevalência mais elevadas em 

estudos de visita única (SALGADO, CARVALHAES, 2003).  

Três estudos nacionais recentes corroboram a variação da incidência. A avaliação de 

7440 crianças de 7 a 10 anos na cidade de Santos-SP encontrou pressão elevada em 1714 

(15%) das crianças e, em segunda avaliação desta subamostra a frequência caiu para 2,7% 

(NOGUEIRA et al., 2007). Costa e Machado (2010) avaliando 81 escolares com idade média 
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de 8,3 anos detectaram hipertensão arterial em 7,4% da amostra. Já avaliação da pressão 

arterial através de medida única em 1408 crianças de 5 a 10 anos e 11 meses, em Santo 

André-SP, detectou níveis elevados em 19,2% e 12,2%, para pressão arterial sistólica e 

diastólica, respectivamente (IAMPOLSKY, SOUZA, SARNI, 2010).  

Tem sido demonstrado que a ingestão de sódio é o maior determinante na ingestão de 

líquidos. Um estudo recente com 1688 crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos no Reino 

Unido apontou a relação entre o consumo excessivo de sódio e a obesidade, segundo os 

autores, o mineral foi um dos principais determinantes do consumo de refrigerantes por 

crianças e adolescentes (HE et al., 2008). Além disso, a elevada ingestão de sódio ao 

aumentar a excreção urinária de cálcio, pode diminuir a densidade mineral óssea (CORDAIN 

et al., 2005) e contribuir para a litíase urinária em crianças, com nível de evidência C 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA, 2006). 

Diante dos diversos problemas que o excesso de sódio causa no organismo, faz parte 

da proposta de Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física 

e Saúde, da Organização Mundial da Saúde, limitar a ingestão de sal (sódio) de toda 

procedência (BRASIL, 2005a). 

Alguns países já têm algum tipo de ação para limitar a ingestão de sódio pela 

população. No Reino Unido, o governo determinou a redução, até 2010, no consumo médio 

de sódio em adultos para a quantidade máxima de 2400 mg/dia, definindo metas por 

categoria de alimentos e  propondo um sistema de rotulagem para ajudar os consumidores a 

identificar os alimentos com teores de sódio alto, médio e baixo. Esta última ação foi também 

realizada na Nova Zelândia e Austrália. Já Irlanda, França e Canadá desenvolveram 

programas nacionais visando à redução dos níveis de sódio 

em alimentos, enquanto que, nos Estados Unidos da América,  a Food and Drug 

Administration (FDA) recentemente concordou em reexaminar a regulamentação sobre o teor 

de sódio nos alimentos (HE, MACGREGOR, 2009).  

No Brasil, recentemente foi realizado o Seminário de Redução de Sódio nos Alimentos 

Processados, pela Coordenação Geral de Política de Alimentação e Nutrição- CGPAN do 

Ministério da Saúde. Deste seminário surgiram recomendações em seis eixos, dos quais os de 

monitoramento, produção e regulação de alimentos apresentam interface com as ações da área 
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de alimentos da ANVISA, o que deve ser um prenúncio da ação governamental (BRASIL, 

2010b). 

 

2.4   Legislação Brasileira sobre rotulagem de alimentos 

 

 

Para a concretização da Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, 

Atividade Física e Saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) sugere, entre outras 

recomendações, a construção de propostas locais e a provisão de informação adequada aos 

consumidores, por meio de iniciativas vinculadas à educação, publicidade, rotulagem e 

legislações de saúde (BRASIL, 2005a). Frente à crescente participação dos alimentos 

industrializados na dieta da população brasileira, é fundamental a vigilância em relação ao 

cumprimento das normas estabelecidas.  

De acordo com o código de defesa do consumidor, nos produtos industrializados 

devem ser veiculadas informações adequadas e claras, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem (BRASIL, 1990). 

O Decreto-Lei nº 986 (BRASIL, 1969), foi a primeira publicação nacional que 

estabeleceu definições sobre alimentos; procedimentos para registro e controle; rotulagem; 

padrão de identidade e qualidade; critérios de fiscalização e detecção de alterações. Por outro 

lado, os termos que deveriam constar nos rótulos dos alimentos embalados, foram 

estabelecidos pela Resolução Normativa nº 12/78, a qual foi revogada em 1998, com a 

publicação da portaria nº 42 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 

(SVS/MS) (FERREIRA, LANFER-MARQUEZ, 2007). 

A resolução RDC nº 259/02 define e estabelece medidas e porções dos alimentos 

(BRASIL, 2002), a RDC nº 359/03 traz o regulamento técnico de porções de alimentos 

embalados para fins de rotulagem nutricional (BRASIL, 2003b) e a RDC nº 360/03 traz o 

regulamento técnico sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados, tornando 

obrigatória a rotulagem nutricional (BRASIL, 2003a).  

20 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

 



Os dados nutricionais para fins de rotulagem podem ser obtidos por meio de análises 

físico-químicas ou cálculos teóricos. Este último é determinado com base na formulação do 

produto, utilizando-se tabelas de composição dos alimentos ou dados disponibilizados pelos 

fornecedores das matérias-primas. De acordo com a legislação vigente será admitida uma 

tolerância de até 20%, para mais ou para menos, de diferença entre valores de nutrientes 

declarados no rótulo e os obtidos por metodologias analíticas (BRASIL, 2005b; BRASIL, 

2003b).  

Facilitar a escolha de alimentos saudáveis a partir das informações contidas nos 

rótulos de alimentos foi uma das estratégias traçadas pela Política Nacional de Alimentação 

com objetivo de reduzir os índices de sobrepeso, obesidade e doenças crônico-degenerativas 

(BRASIL, 2001a). Assim, a conformidade das informações apresentadas na rotulagem 

nutricional deve ser garantida, uma vez que além de informar o consumidor, serve de 

ferramenta para profissionais de saúde, ao realizarem orientações aos pacientes (LIMA et al., 

2003; LOBANCO et al., 2009).  

Traçando o perfil nutricional de alimentos processados, a ANVISA detectou elevada 

variabilidade no teor de sódio de alimentos de uma mesma categoria. Diante disso foi 

considerado inadequado do uso de tabela de composição de alimentos para o cálculo teórico 

do sódio em produtos industrializados (BRASIL, 2010b).  

 

2.5 Marketing de alimentos 

 

Publicidade e propaganda são técnicas largamente usadas pelas empresas para 

encorajar o consumo de seus produtos alimentícios, sendo o público infantil o mais 

vulnerável. Entre as diversas formas de influência sobre as práticas alimentares provenientes 

do meio, a mídia, nas suas múltiplas formas, está entre as que mais rapidamente estão 

assumindo este papel para crianças e jovens (IOM, 2006).  

A alimentação infantil sofreu sua primeira grande mudança no período compreendido 

entre 1960 e 1988, com a redução do aleitamento materno. Essa alteração foi estimulada pela 
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introdução do leite em pó e de outros alimentos que complementaram o aleitamento, através 

do marketing maciço em revistas femininas de grande circulação, das embalagens como 

veículo de informações e dos profissionais de saúde (AMORIM, 2005).  

A Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de 

Primeira Infância, a NBCAL, é um instrumento importante na proteção contra as estratégias 

de marketing da indústria de alimentos e de bicos, chupetas e mamadeiras e foi baseada no 

Código de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, proposto pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 1981, com sua primeira versão brasileira em 1988 e com 

revisões para o aprimoramento de suas diretrizes em 1992, 2001 e 2002. Em 2006, a NBCAL 

tornou-se lei nacional (MONTEIRO, 2006). Porém, ela é restrita a faixa etária entre 12 meses 

e 3 anos, ficando de fora os alimentos destinados a crianças após a primeira infância. 

Diante disso, a publicidade e propaganda de alimentos, especialmente aquelas voltadas 

para o público infantil, têm sido foco de discussões internacionais. A maioria das 

regulamentações não especifica critérios para definir „propaganda dirigida à criança‟. As 

exceções incluem aquelas que operam na província canadense do Quebec e na Noruega, mas 

mesmo nesses países os critérios para esta definição se aplicam somente à publicidade 

televisiva (HAWKES, 2006).  

As indústrias investem pesadamente divulgando fast-food ricos em calorias, bebidas 

carbonatadas, cereais açucarados matinais e snacks. Assim, diante da televisão, uma criança 

pode aprender concepções incorretas sobre o que é um alimento saudável, uma vez que, a 

maioria dos alimentos veiculados possui elevados teores de gorduras, óleos, açúcares e sal 

(ALMEIDA et al., 2002). 

O investimento do mercado publicitário de alimentos evidencia o poder deste setor. 

Além da publicidade televisiva, outras formas são utilizadas, como merchandising, 

propaganda via internet, promoções de venda, marketing nas escolas (HAWKES, 2006) além 

do uso de desenhos, personagens conhecidos, letras coloridas, palavras no diminutivo ou 

presença de jogos nas embalagens e produto com formatos diferentes ou em tamanhos 

reduzidos.  

Para a consolidação dessas questões, foi publicada a regulamentação que versa sobre 

oferta, propaganda, publicidade, informação e a outras práticas correlatas em alimentos com 
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quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada e trans, sódio e bebidas com baixo teor 

nutricional (BRASIL, 2010a), contudo ela não se aplica à rotulagem dos alimentos. 

 

2.6 Metodologia Analítica do Sódio 

 

A determinação de sódio nos alimentos pode ser obtida por diversos métodos 

analíticos. O método de Mohr ou determinação de cloretos por volumetria é aceito como um 

dos métodos usados para a determinação de salinidade em alimentos. Este método consiste no 

cálculo da concentração de cloreto a partir da titulação com solução padronizada de nitrato de 

prata (AgNO3), na presença de cromato de potássio (K2CrO4) como indicador. A técnica 

apresenta como desvantagens a necessidade de pré-tratamento para alimentos com cor 

intensa, possibilitando reações colaterais do cátion prata com alguns ânions (CHEN et al., 

2005). 

Para a determinação direta de íons de sódio podem ser utilizadas as técnicas de 

espectofotometria de absorção atômica, espectrometria de emissão atômica de plasma 

indutivamente acoplada (ICP-AES), espectrometria de massa com plasma indutivamente 

acoplado(ICP-MS), eletrodo íon seletivo e fotometria de chama (CHEN et al., 2005).  

A fotometria de chama é a mais simples das técnicas analíticas baseadas em 

espectroscopia atômica, na qual a amostra, contendo cátions metálicos, é inserida em uma 

chama e analisada pela quantidade de radiação emitida pelas espécies atômicas ou iônicas 

excitadas. Os elementos, ao receberem energia de uma chama, geram espécies excitadas que, 

ao retornarem para o estado fundamental, liberam parte da energia recebida na forma de 

radiação, em comprimentos de onda característicos para cada elemento químico (OKUMURA 

et al., 2004). 

A escolha dentre as técnicas apresentadas deve considerar a concentração do analito na 

amostra, assim como o limite de detecção do equipamento, neste sentido, considerando as 

elevadas concentrações de sódio normalmente contidas em alimentos processados e que as 

determinações de cloretos por volumetria e de sódio por fotometria de chama são métodos 

considerados oficiais pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estas técnicas foram as 

eleitas para o presente estudo.  
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Amostra  

 

Foram selecionados alimentos processados, consumidos como substitutos ou 

complementos das refeições principais, contendo na rotulagem alegações por escrito ou por 

meio de figuras com crianças, personagens infantis, brindes ou frases direcionadas ao público 

infanto-juvenil, conforme tabela 3. 

 

Tabela 3: Características gerais das amostras estudadas. 

 
Tipo de 
produto 

Amostra Marca/
tipo 

Sabor Origem Elementos atrativos para o 
público infanto-juvenil 

 
Massas 

instantâneas 

A 1 Carne Ibiúna-SP Personagens da Turma da 
Mônica 

B 1 Galinha Ibiúna-SP Personagens da Turma da 
Mônica 

C 1 Tomate Ibiúna-SP Personagens da Turma da 
Mônica 

D 2 Carne Ibiúna-SP Personagens da Turma da 
Mônica 

E 2 Galinha Ibiúna-SP Personagens da Turma da 
Mônica 

F 3 Carne São José do 
Rio Pardo - SP 

Desenho de criança 

G 3 Galinha São José do 
Rio Pardo - SP 

Desenho de criança 

H 4 Carne Salvador-BA Personagens do Sítio do 
Picapau Amarelo 

 
Empanados 

A 1 Frango Capinzal – SC Personagens da Turma da 
Mônica 

B 1 Frango Capinzal – SC Personagens da Turma da 
Mônica; formatos diferentes 

do padrão 
C 1 Frango 

c/ 
cenoura 

Capinzal – SC Personagens da Turma da 
Mônica 

D 2 Peixe Talcahuano - 
Chile 

Formato diferente do padrão; 
nome no diminutivo e palavra 

relacionada à infância 
E 3 Frango Capinzal – SC Formato diferente do padrão 

(estrelas) 

Hambúrguer 
A 1 Frango Salto Veloso – 

SC 
Personagens da Turma da 
Mônica; quebra-cabeça 

 
Salsichas 

A 1 Frango Marau-RS Personagens da Turma da 
Mônica 

B 2 Frango Concórdia/SC Palavra no diminutivo; 
mascote 

Mortadela A 1 Frango Marau-RS Personagens da Turma da 
Mônica 
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A coleta foi de forma aleatória, seguida de inspeção, que excluiu as amostras com 

embalagem danificada ou violada, com vencimento anterior a data de análise e que não 

apresentassem rotulagem nutricional conforme a RDC n° 360/03 (BRASIL, 2003b).  

As determinações analíticas foram realizadas no Laboratório de Experimentação e 

Análise de Alimentos Nonete Barbosa Guerra (LEAAL), do Departamento de Nutrição da 

UFPE. 

A realização da análise de uma única amostra segue a lógica do Decreto-Lei n° 986/69 

(BRASIL, 1969), onde o resultado em desacordo de uma única amostra justifica um risco e 

determina uma ação corretiva.  

 

3.2 Metodologia Analítica  

 

3.2.1 Análise da rotulagem 

 

A partir da aquisição das amostras, dados da rotulagem foram registrados em um 

formulário (APÊNDICE A) e suas informações comparadas com as resoluções da ANVISA 

que versam sobre regulamentos técnicos para rotulagem de alimentos embalados, rotulagem 

nutricional de alimentos embalados, porções de alimentos embalados para fins de rotulagem 

nutricional e para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos (BRASIL, 2002; BRASIL, 

2003a; BRASIL, 2003b BRASIL, 2005c) e, com as instruções normativas do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trazem os regulamentos técnicos de identidade e 

qualidade de mortadela, salsicha, hambúrguer e empanados (BRASIL 2000a; BRASIL, 

2000b; BRASIL, 2000c; BRASIL, 2001b). 

  

3.2.2 Preparo das amostras 

 

As amostras foram trituradas e homogeneizadas em multiprocessador, da marca Arno, 

durante cerca de 90 segundos. No caso das massas instantâneas o tempero foi homogeneizado 

juntamente com a massa.  Uma alíquota de 5 g de cada amostra foi colocada em cápsula de 

porcelana previamente dessecada e pesada em balança analítica da marca Sartorius BL2105.  
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3.2.3 Obtenção de Cinzas  

 

As amostras previamente pesadas foram queimadas em bico de Bunsen até que não 

apresentasse mais saída de fumaça e depois incineradas na Mufla (Química modelo Q.318.24) 

a 550ºC até eliminação total da matéria orgânica (AOAC, 1997) 

 

3.2.4 Fotometria de chama  

 

As cinzas obtidas foram diluídas com água destilada e transferidas para balão 

volumétrico com auxílio de um funil, até completar volume de 100mL. O balão foi agitado 

manualmente para homogeneização. Desse volume foi tomada uma alíquota de 2mL e 

transferida para um balão de 100mL e seu volume foi completado com água destilada. Antes 

de cada leitura da amostra o fotômetro de chama foi zerado com água destilada e aferido com 

o padrão de sódio (AOAC, 1990). 

 

3.2.5 Cloretos por volumetria 

 

As cinzas obtidas foram diluídas com 90 mL de água destilada quente, transferidas 

para um balão volumétrico de 100 mL e o volume completado. Com auxilio de uma pipeta 

volumétrica, uma alíquota de 5mL foi transferida para um Erlenmeyer de 125 mL com adição 

de 2 gotas do indicador de cromato de potássio a 10%. A amostra foi titulada com solução de 

nitrato de prata 0,1 M, até o aparecimento de uma coloração vermelho-tijolo (IAL, 2005). 

Para o cálculo dos cloretos foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

V x f x 0,584 = cloretos em cloreto de sódio, por cento m/m 

   P 

 

V = volume em mL da solução de nitrato de prata gasto na titulação 

f = fator da solução de nitrato de prata a 0,1 M 

P = peso da alíquota, em gramas, utilizado para a titulação.  

 

 

Após obter o teor de cloretos em cloreto de sódio, o teor de sódio foi estimado em 

40% do valor encontrado. 
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Todas as análises foram realizadas em triplicata.  

 

3.2.6 Tratamento Estatístico 

 

Os resultados obtidos foram analisados pela análise de variância (ANOVA) e 

comparados pelo teste de Duncan, ao nível de 5% de probabilidade, através do programa 

estatístico “Statistica for Windows 7,0”. 
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4 RESULTADOS  

Os resultados deste estudo serão apresentados sob a forma de um artigo original de 

divulgação científica, conforme regulamentação do Colegiado de Pós Graduação do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco: 

 

1º Artigo: intitulado “Concentração de sódio e conformidade da rotulagem em alimentos 

processados voltados para crianças e adolescentes” objetiva verificar, experimentalmente, 

a conformidade do teor de sódio veiculado na rotulagem de massas instantâneas, 

empanados, hambúrguer, salsichas e mortadela voltados para o público infantojuvenil e 

será submetido à avaliação para publicação na Revista de Saúde Pública, cujas normas 

para elaboração encontram-se em anexo (ANEXO A). 
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Resumo 

Objetivos: Determinar o teor de sódio em alimentos processados voltados para 

crianças e adolescentes, utilizando duas metodologias analíticas, averiguar a 

adequação do teor encontrado em relação aos níveis de ingestão dietética de 

referência e verificar a conformidade das informações veiculadas na rotulagem de 

acordo com a legislação. 

Métodos: Foi realizada a análise experimental do teor de sódio em 17 amostras 

(massas instantâneas, empanado, hambúrguer, salsicha e mortadela) pela 

fotometria de chama e determinação de cloretos por volumetria. Para avaliar a 

conformidade da rotulagem, as informações nela contidas foram confrontadas com 

as legislações.  

Resultados: Houve variação maior que 20% no teor de sódio analisado em treze 

produtos, pela fotometria de chama, e em cinco pela volumetria. Considerando a 

análise pela fotometria todas as amostras apresentam mais de 480mg de sódio por 

porção e o limite de ingestão adequada para crianças de 4 a 8 anos foi ultrapassado 

nas oito massas instantâneas e em três empanados. Pela volumetria apenas uma 

amostra de salsicha não é classificada como alimento com alto teor de sódio e a 

oferta deste elemento ultrapassa os níveis de ingestão recomendada para crianças 

entre 4 e 8 anos em nove amostras analisadas. Em relação à legislação, cinco 

amostras apresentaram desacordos nos percentuais de referência estabelecidos; a 

regulamentação das porções dos alimentos foi descumprida por três massas 

instantâneas e um produto desta categoria utilizou-se de denominação incorreta e, 

um empanado possui teor protéico menor que o estabelecido.  

Conclusão: Diante dos resultados observa-se que ainda há desrespeito às normas 

e que os alimentos analisados possuem teores elevados de sódio. Esta 

característica provavelmente contribuirá a médio e longo prazo para o 

desenvolvimento de menor sensibilidade ao gosto salgado e a problemas de saúde 

da população. Faz-se então necessário o compromisso governamental em melhor 

monitorar e estabelecer limites ao teor de sódio destes alimentos. 

Descritores: Alimentos processados, análise de cloreto de sódio, rotulagem de 

alimentos. 
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Abstract  

 

Objectives: To determine the sodium content in processed foods for children and 

adolescents, using two analytical methods, ascertain the adequacy found in relation 

to dietary intake levels of reference and verify compliance of the information provided 

in the labeling of according to the legislation. 

Methods: We performed the experimental analysis of sodium content in 17 samples 

(instant noodles, tarnished, hamburger, sausage and bologna) by flame photometry 

and chloride determination by volumetric. The compliance of labeling, the information 

contained in it were compared with the existing laws.  

Results: There was a variation greater than 20% in the sodium content in thirteen 

products analyzed by flame photometry, and in five by volumetry. Considering the 

analysis by photometry all samples have more than 480mg sodium per serving and 

the limit for adequate intake for children 4-8 years was exceeded in eight instant 

noodles and three tarnished. For the volumetry just a sample of sausage is not 

classified as food with high sodium content and the supply of this element exceeds 

the recommended intake levels for children between 4 and 8 years in nine samples. 

In relation to compliance with the law, five samples showed disagreements in the 

percentage of reference established, regulation of food portions was tarnished by 

three instant noodles and a product of this category is used misnomer, and a 

tarnished in failing to comply with their standard of identity and status regarding the 

protein content. 

Conclusion: Considering the results shows that there is disregard for the rules and 

that the analyzed foods have high sodium levels. This feature is likely to contribute in 

the medium and long-term average for the development of lower sensitivity to salty 

taste and the health problems of the population. It is then necessary government 

commitment to better monitor and set limits on sodium content of foods. 

Keywords: Processed foods, analysis of sodium chloride, food labeling. 
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Introdução 

Nas últimas décadas, devido, principalmente, à rapidez de preparo e ao custo 

acessível, é crescente o consumo de alimentos processados como: massas 

instantâneas, salsicha, mortadela, hambúrguer e empanados. Aliados a tais 

facilidades está o sabor por eles apresentado, decorrente do acréscimo de 

ingredientes e aditivos alimentares, o que os tornam agradáveis ao paladar da 

maioria dos consumidores, sendo utilizados como substitutos ou complementos das 

principais refeições, em especial, para crianças e adolescentes.   

Visando atender a demanda por estes produtos, a indústria alimentícia 

oferece a praticidade desejada pelos adultos e, para o público infanto-juvenil, 

atrativos nas embalagens. Todavia, por sofrerem acréscimo de sódio, os alimentos 

industrializados devem ser monitorados, razão pela qual as informações nutricionais 

devem ser obrigatoriamente declaradas nas embalagens 

 O consumo excessivo de sódio é indicador da transição nutricional no Brasil, 

bem como de prejuízos à saúde, sendo a maior parte dele proveniente de alimentos 

industrializados1,2, o que torna fundamental a correta informação nutricional no rótulo 

destes produtos. 

Considerando que as informações nutricionais apresentadas na rotulagem 

podem ser obtidas tanto por meio de análises físico-químicas quanto de cálculos 

teóricos baseados na formulação do produto3, a legislação brasileira tolera uma 

variação de 20% em relação aos teores de nutrientes declarados nos rótulos e 

aqueles obtidos experimentalmentea. 

Além das informações nutricionais e demais elementos obrigatórios, cada 

produto tem características específicas a serem seguidas de acordo com as diversas 

resoluções e instruções normativas existentes, sendo a embalagem o veículo de 

divulgação para o consumidor. Neste sentido, torna-se imprescindível a averiguação 

sobre o cumprimento das normas.  

Este trabalho teve como objetivos determinar em alimentos processados 

voltados para crianças e adolescentes o teor de sódio, por meio de duas 

metodologias analíticas, averiguar a adequação do teor de sódio encontrado em 

relação aos níveis de ingestão dietética de referência e verificar a conformidade das  

 

 

a
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. Aprova o Regulamento 

Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. Diário Oficial da 
União. 23 dez 2003. 
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informações veiculadas na rotulagem de acordo com as exigidas pela legislação. 

 

Métodos 

O plano amostral foi composto alimentos processados direcionados ao 

público infanto-juvenil, consumidos como substitutos ou complementos das refeições 

principais, comercializados no município de Recife (PE). Foram analisados 

dezessete produtos alimentícios, dos quais oito foram massa instantânea, de três 

fabricantes distintos; um hambúrguer; uma mortadela; duas amostras de salsicha, de 

dois fabricantes; e, cinco tipos de empanados, de três marcas distintas.  

A coleta foi realizada de forma aleatória incluindo alimentos processados cuja 

rotulagem apresentava elementos caracterizando seu direcionamento ao público 

infanto-juvenil e excluiu as amostras com vencimento anterior a data de análise.  

A partir da aquisição das amostras, as informações contidas nos rótulos foram 

registrados em um formulário previamente elaborado e, comparadas com as 

resoluções de diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que 

versam a respeito de regulamentos técnicos sobre rotulagem nutricional de 

alimentos      embaladosa,      rotulagem     de     alimentos     embaladosb,     porções  

de alimentos embalados    para     fins    de    rotulagem   nutricionalc,   e   produtos    

de    cereais, amidos,     farinhas    e  farelosd   e,  instruções    normativas   do 

Ministério    da    Agricultura,    Pecuária   e   Abastecimento   que   trazem   o 

regulamentos   técnicos    de    identidade   e   qualidade  de mortadela   e  salsichae, 

do  hambúrguerf e  de  empanadosg.   
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a
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. Aprova o Regulamento Técnico 

sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. Diário Oficial da União. 23 
dez 2003. 
b
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária.   Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico 

sobre Rotulagem de Alimentos Embalados. Diário Oficial da União. 23 set 2002  
c
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária.   Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003. Aprova o regulamento técnico 

de porções de alimentos embalados para fins de rotulagem nutricional. Diário Oficial da União. 26 dez 2003. 
d
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº. 263, de 22 de setembro de 2005. Aprova o Regulamento Técnico 

para Produtos de Cereais, Amidos, Farinhas e Farelos, Diário Oficial da União. 23 set 2005.  
e
 Ministério da Agricultura e Pecuária. Instrução normativa nº04 de 31 de março de 2000. Aprova os Regulamentos Técnicos de 

Identidade e Qualidade de Carne Mecanicamente Separada, de Mortadela, de Lingüiça e de Salsicha - ANEXOS II e IV - 
Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Mortadela e Salsicha. Diário Oficial da União. 05 abr 2000. 
f 
Ministério da Agricultura e Pecuária. Instrução normativa nº20 de 31 de julho de 2000. Aprova os Regulamentos Técnicos de 

Identidade e Qualidade de Almôndega, de Apresuntado, de Fiambre, de Hamburguer, de Kibe, de Presunto Cozido e de 
Presunto. - Anexo IV. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Hamburguer. Diário Oficial da União. 03 ago 2000.  
g
 Ministério da Agricultura e Pecuária. Instrução normativa nº6 de 15 de fevereiro de 2001.   Aprova os Regulamentos Técnicos 

de Identidade e Qualidade de Paleta Cozida, Produtos Cárneos Salgados, Empanados, Presunto tipo Serrano e Prato Elaborado 
Pronto ou Semipronto Contendo Produtos de Origem Animal.  - ANEXO III Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de 
Empanados. Diário Oficial da União. 19 fev 2001.  
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As análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório Experimental de 

Análises de Alimentos Nonete Barbosa Guerra (LEAAL) da Universidade Federal de  

Pernambuco (UFPE). 

As amostras foram trituradas e homogeneizadas em multiprocessador durante 

cerca de 90 segundos. No caso das massas instantâneas o tempero foi 

homogeneizado juntamente com a massa.  Uma alíquota de 5 g de cada amostra foi 

colocada em cápsula de porcelana previamente dessecada e pesada em balança 

analítica da marca Sartorius BL2105. As amostras foram previamente queimadas em 

bico de Bunsen até que não apresentasse mais saída de fumaça.  

As cinzas foram obtidas de acordo com o método da AOAC (1997)4. A 

determinação do teor de sódio pela fotometria de chama foi obtida a partir do 

método da AOAC (1990)5 e para a determinação de cloretos em cloreto de sódio foi 

seguido o método 028/IV do Instituto Adoldo Lutz6. Após o cálculo do teor de 

cloretos em cloreto de sódio, o valor do sódio foi estimado como 40% do valor 

inicialmente encontrado. 

Diante da diferença de valores obtidos através das duas metodologias, as 

análises foram realizadas mais uma vez, em triplicata, com a finalidade de verificar 

ocorrência de alguma falha nas técnicas. Entretanto, como os valores divergentes 

entre as metodologias se repetiram e as técnicas foram realizadas corretamente, os 

dados encontrados na primeira análise foram mantidos. 

Os resultados obtidos foram analisados pela análise de variância (ANOVA) e 

comparados pelo teste de Duncan, ao nível de 5% de probabilidade, através do 

programa estatístico “Statistica for Windows 7.0”. 

 

Resultados 

A análise da conformidade da rotulagem em relação às legislações 

pertinentes revelou divergência em 05 dos 17 produtos avaliados, sendo 

desrespeitadas as RDC 360/03, RDC 359/03, RDC 263/05 e a IN 06/01. 

No que diz respeito à análise de conformidade da rotulagem em relação à 

legislação, todos os produtos avaliados apresentaram a declaração obrigatória dos 
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nutrientes e o percentual do valor diário, entretanto cinco deles apresentaram 

desacordos em relação às referências estabelecidas. Na tabela de informação 

nutricional do hambúrguer consta 629mg de sódio por porção e 13% do valor diário, 

porém, considerando como referência o valor de 2400 mg de sódioa, este teor 

corresponde a 26%.  

A utilização de valores diários de referência diferentes dos estabelecidos pela 

legislação foi encontrada em três massas instantâneas. Em dois produtos o 

percentual de proteína e das vitaminas B1, B2, B3 e B 6 refere-se às necessidades de  

crianças de 7 a 10 anos e, as mesmas vitaminas do complexo B, em outro produto, 

tem percentual de adequação referindo-se às necessidades de crianças de 4 a 6 

anos, estando os demais nutrientes declarados com a referência estabelecida pela 

resoluçãoa. 

Considerando que, optativamente podem ser declarados outros nutrientes 

quando eles estiverem presentes em quantidade igual ou maior que 5% da ingestão 

diária recomendada (IDR) por porção indicada no rótulo, uma amostra de empanado 

informa incorretamente a presença de cálcio, já que os 23mg por porção 

representam apenas 2% da IDRa. 

A regulamentação das porções dos alimentos foi descumprida por três 

amostras analisadas, todas massas instantâneas. A resolução estabelece que a 

porção deste tipo de alimento deve ser de 80g. Em um dos produtos, a embalagem 

continha os 80g exigidos, porém declarava como porção 33g, assim como 

apresentava percentuais de adequação para esta quantidade. Os outros dois 

produtos não continham 80g, mas sim 64g na embalagem, porção menor que a 

exigida pela legislaçãob.  

O regulamento técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelosc 

foi descumprido no que tange a denominação. Um dos produtos era composto por 

farinha de trigo e fécula de mandioca e denominava-se macarrão instantâneo. 

Entretanto, de acordo  com esta legislação, macarrão é  a massa alimentícia, obtida,  

 

 

a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. Aprova o Regulamento Técnico 

sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. Diário Oficial da União. 23 dez 
2003. 
b
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária.   Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003. Aprova o regulamento técnico 

de porções de alimentos embalados para fins de rotulagem nutricional. Diário Oficial da União.  26 dez .2003. 
c
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº. 263, de 22 de setembro de 2005. Aprova o Regulamento  

Técnico para Produtos de Cereais, Amidos, Farinhas e Farelos, Diário Oficial da União. 23 set 2005. 
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exclusivamente, de farinha de trigo e ou derivados do trigo durum, ressaltando-se  

que, quando há substituição parcial da mesma por outra fonte de amido, o produto é 

classificado como massa alimentícia mista.    

O padrão de identidade e qualidade para empanados normatiza em 10% seu 

o teor protéico mínimoa. Neste sentido, entre os cinco empanados analisados, 01 

declarou quantidade de proteína que representa teor de 09%, portanto, em 

desacordo com a legislação.  

Os teores de sódio dos alimentos analisados variaram entre 634mg/100g e 

2167mg/100g, pelo método de volumetria e, entre 847mg/100g e 2802mg/100g, pela 

técnica de fotometria de chama (Tabela 1). 

Na figura 1 verifica-se que houve variação maior que 20% em treze produtos 

analisados pela fotometria de chama, e cinco produtos analisados pela volumetria, 

demonstrando assim, desacordo com a RDC 360/03. 

Considerando a análise pela fotometria de chama as dezessete amostras são 

ricas em sódio, posto que apresentam mais de 480mg de sódio por porçãob. O limite 

de ingestão adequada para crianças de 4 a 8 anos de idade é ultrapassado, com os 

dados obtidos por esta técnica, por oito amostras de massas instantâneas e três de 

empanados e, nos dezessete produtos analisados foi encontrado teor maior que 

50% destes limites para todas faixas etárias. Já o limite de ingestão para crianças de 

4 a 8 anos foi ultrapassado por sete amostras de massas instantâneas (Tabela 2). 

A tabela 03 traz a comparação entre o teor de sódio encontrado pela 

determinação de cloretos por volumetria por porção com os níveis de ingestão 

dietética de referência do sódio para crianças e adolescentes. Por esta metodologia 

apenas uma amostra de salsicha não é classificada como alimento com alto teor de 

sódiob. A oferta ultrapassa os níveis de ingestão recomendadas para crianças entre 

4 e 8 anos em 09 amostras analisadas e, todas as oito massas instantâneas ofertam 

mais que 50% dos limites de ingestão para todas as faixas etárias  (Tabela 3).  

 

 

a
Ministério da Agricultura e Pecuária. Instrução Normativa nº6 de 15 de fevereiro de 2001. Aprova os Reglamentos Técnicos de 

Identidade e Qualidade de Paleta Cozida, Produtos Cárneos Salgados, Empanados Presunto Tipo Serrano e Prato Pronto ou 
Semipronto Contendo Produtos de Origem Animal. Anexo III Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Empanados. 
Diário Oficial da União. 19 fev 2001. 
b
 Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Rotulagem Nutricional Obrigatória: Manual de Orientação aos 

Consumidores. Educação para o Consumo Saudável. Brasília, 2001a. Disponível em: 
<HTTP://www.anvisa.gov.br/alimentos/rotulos/manual_rotulagem.PDF> . Acesso em: 05 mar.2010. 
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Discussão 

Como os dados nutricionais  informados  pela  indústria alimentícia podem ser 

obtidos tanto por meio de análises físico-químicas quanto por cálculos teóricos 

baseados na formulação do produto3 é possível a divergência entre teores dos 

nutrientes. Os diferentes métodos empregados na podem justificar, parcialmente, a 

discrepância entre os valores declarados na rotulagem e os detectados neste 

estudo, entretanto essa diferença não deveria ultrapassar 20%a. 

Julgando a partir deste limite de tolerância, treze amostras analisadas pela 

fotometria de chama e cinco pela volumetria apresentaram variação superior ao 

permitido (Figura 1). Outros estudos corroboram estes achados também com 

variação maior que 20% no teor de sódio dos alimentos avaliados, como em cinco 

(50%) amostras de macarrãob e em sessenta e quatro (57%) de salgadinhos e 

batatas fritas7.  Essas diferenças demonstram que é indispensável aumentar a 

fiscalização para verificar se todas as informações nutricionais declaradas são 

fidedignas.   

Comparando os valores contidos nos rótulos e os obtidos pelas duas técnicas 

analíticas verifica-se que houve diferença significativa (p<0,05) entre o valor 

declarado e o encontrado para seis amostras analisados pela volumetria e para doze 

pela fotometria de chama. Como os resultados obtidos pela volumetria foram os que 

mais se aproximaram dos valores declarados nas embalagens, presume-se que esta 

pode ter sido a técnica empregada, embora a indústria não divulgue a maneira de 

determinação dos nutrientes.   

Vários fatores podem influenciar os resultados de análises físico-químicas, 

dentre eles, a formulação do produto e o método analítico empregado. A 

determinação de cloretos por volumetria avalia a salinidade, enquanto a fotometria 

de chama determina diretamente o teor de íons de sódio, o que pode explicar a 

diferença entre os teores do mineral neste estudo a partir de cada uma das 

metodologias. 

 

a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. Aprova o Regulamento 

Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. Diário Oficial da 
União. 23 dez 2003. 
b 

SAUERBRONN ALA. Análise laboratorial da composição de alimentos processados como contribuição ao estudo da 

rotulagem nutricional obrigatória de alimentos e bebidas embalados no Brasil.[Dissertação de Mestrado em Vigilância 
Sanitária]. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da FIOCRUZ, 2003.  
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Conforme pode ser observado na tabela 4, existe uma ampla diferença no 

teor de sódio numa mesma categoria de alimentos, conforme dados da literatura e 

neste estudo. A variação observada no mesmo grupo de produtos demonstra ser 

possível produzir alimentos com menor quantidade deste nutriente, sem que haja 

prejuízo tecnológico na sua produção8,a.  

A existência de alimentos com embalagens trazendo desenhos ou palavras 

voltadas para o público infanto-juvenil permite que o consumidor deduza que os 

mesmos são mais adequados para crianças. Entretanto, as médias encontradas nos 

empanados, hambúrguer e salsicha foram maiores do que as detectadas em 

alimentos similaresa.  

Além disso, os resultados da Tabela 2 revelaram que, pela fotometria de 

chama, todos os produtos analisados continham mais de 480mg de sódio por 

porção, sendo, portanto, considerados alimentos ricos em sódiob. Vale ressaltar que 

as porções não refletem necessariamente a quantidade do alimento habitualmente 

consumido e em uma mesma refeição podem ser ingeridos outros produtos ricos em 

sódio, tornando a ingestão ainda mais alta.  

Considerando o elevado consumo de alimentos processados por crianças e 

adolescentes2,10-13 e a substituição das refeições por lanches14,15 juntamente com os 

elevados teores de sódio encontrados nos produtos analisados pode-se inferir que 

eles contribuem para a alta ingestão de sódio, exposição precoce a seus efeitos 

nocivos e o incremento a médio e longo prazo nos custos em saúde pública.   

A existência de alimentos que chegam a ofertar 100% do limite máximo de 

ingestão, como em algumas massas instantâneas, demonstra que a quantidade de 

sódio está acima dos parâmetros razoáveis. Estes teores elevados tornam o gosto 

salgado intenso e, como a variação na percepção e na preferência por este gosto é 

causado por experiências aprendidas16  o  consumo  destes  produtos  dessensibiliza  

o paladar, contribuindo, a médio e longo prazo, para a ingestão de alimentos com 

intensidades cada vez maiores do gosto salgado. 

 
a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Informe Técnico nº 42/2010 – Perfil Nutricional de Alimentos Processados. 

b
 Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Rotulagem Nutricional Obrigatória: Manual de Orientação aos 

Consumidores. Educação para o Consumo Saudável. Brasília, 2001a. Disponível em: 
<HTTP://www.anvisa.gov.br/alimentos/rotulos/manual_rotulagem.PDF> . Acesso em: 05 mar.2010. 
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Como o consumo de produtos industrializados por crianças e adolescentes 

aumenta  devido  ao  trabalho  da  mulher  fora  do  lar,  maior   praticidade,  rapidez, 

durabilidade e aceitação11, influência dos amigos, aumento do poder de compra, 

hábito de comer fora de casa12, propaganda e marketing10,13, considera-se  a 

redução no teor de sódio dos alimentos pela indústria alimentícia mais eficaz que 

orientações relativas à redução no consumo destes produtos16.  Esta diminuição 

pode ser alcançada a partir de metas determinadas pelos órgãos de saúde pública 

em parceria com a indústria de alimentos e profissionais da área. 

A partir da observação do descumprimento de algumas normas nas 

embalagens dos produtos, é preciso melhorar a fiscalização. É inaceitável, frente às 

legislações vigentes há vários anos, que ainda existam elementos induzindo o 

consumidor ao erro, informações incorretas, produtos fugindo do padrão de 

identidade e qualidade estabelecido e manipulação de informações nutricionais 

obrigatórias de forma a torná-la mais um elemento publicitário 

Diante dos resultados observa-se que os alimentos analisados possuem 

teores elevados de sódio. Tal característica provavelmente contribuirá a médio e 

longo prazo a médio e longo prazo para o desenvolvimento de menor sensibilidade 

ao gosto salgado e a problemas de saúde da população. Faz-se então necessário o 

compromisso governamental em melhor monitorar e estabelecer limites ao teor de 

sódio destes alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

 



 

Referências 

 

 

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação-

Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população 

brasileira: promovendo a alimentação saudável / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Coordenação-Geral da Política de 

Alimentação e Nutrição. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Brasília: 

Ministério da Saúde, 2005.  

 

2. Rinaldi AEM, Pereira AF, Macedo CS, Mota JF, Burini RC. Contribuições das 

práticas alimentares e inatividade física para o excesso de peso infantil. Rev 

Paulista de Pediatri. 2008;26(3): 271-7. 

 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Rotulagem nutricional obrigatória: manual de orientação às indústrias de 

Alimentos - 2º Versão. Brasília : Ministério da Saúde, Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária / Universidade de Brasília, 2005. Disponível em: < 

http://www.anvisa.gov.br/rotulo/manual_industria.pdf> Acesso em: 18 mar. 

2010. 

 

4. Association of Official Analytical Chemists Official. Methods of analysis. 16ª 

ed., 3ª rev. Gaitherburg: AOAC; 1997. 

  

5. Association of Official Analytical Chemists Official. Official methods of Analysis 

of AOAC International. 15ª.ed. Arlington: AOAC; 1990. 

 

6. Zenebon O, Pascuet NS, coordenadores. Métodos físico-químicos para 

análise de alimentos. 4ª ed. Brasília: ANVISA; 2005 

 

41 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

 

http://www.anvisa.gov.br/rotulo/manual_industria.pdf


 

7. Lobanco CM, Vedovato GM, Cano CB, Bastos DHM.   Fidedignidade de 

rótulos de alimentos comercializados no município de São Paulo, SP. Rev 

Saúde Pública. 2009; 43(3):499-505. 

8. Webster JL, Dunford EK, Neal BC. A systematic survey of the sodium 

contents of processed foods. Am J Clin Nutr. 2010; 91:413-20. 

 

9. Thomson BM. Nutritional modelling: distribuitions of salt intake from processed 

foods en New Zealand. British Journal of Nutrition. 2009;102: 757-65. DOI: 

10.1017/S000711450928901X. 

 

10. Almeida SS, Nascimento PCBD, Quaioti TCB. Quantidade e qualidade de 

produtos alimentícios anunciados na televisão brasileira. Rev Saúde Publica, 

2002; 36(3):353-5. 

 

11. Aquino RC, Philippi ST. Consumo infantil de alimentos industrializados e 

renda familiar na cidade de São Paulo. Rev Saúde Publica. 2002; 36(6): 655-

60.  

 

12. Godoy FC, Andrade SC, Morimoto JM, Carandina L, Goldbaum M, Barros 

MBA et al. Índice de qualidade da dieta de adolescentes residentes no distrito 

de Butatã, município de São Paulo, Brasil. Rev Nutr. 2006;19(6):663-71. 

 

13. Pontes TE, Costa TF, Marum ABRF, Brasil ALD, Taddei JAAC. Orientação 

nutricional de crianças e adolescentes e os novos padrões de consumo: 

propagandas, embalagens e rótulos. Rev Paul Pediatr  2009;27(1):99-105. 

 

14. Filho EAR, Vier BP, Campos E, Günther LA, Carolino IR. Avaliação nutricional 

de um grupo de adolescentes. Acta Sci Health Sci. 2005; 27(1): 63-7. 

 

15. Vargas ICS, Sichieri R, Sandre-Pereira, G, Veiga GV. Avaliação de programa 

de prevenção de obesidade em adolescentes de escolas públicas. Rev Saúde 

Pública. 2011;45(1): 59-68. 

 

42 

42 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

 



 

16. Dötsch M, Busch J, Batenburg M, Liem C, Tareilus E, Mueller R et ali. 

Strategies to reduce sodium consumption: a food industry perspective. Crit rev 

food sci nutr 2009; 49: 841-51. DOI: 10.1080/10408390903044297. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem________ 

 



 

Tabelas 

 
Tabela 1 - Teor de sódio encontrado por fotometria de chama e volumetria em 

alimentos processados. 

Produto Teor de sódio (mg/100g) 

Rótulo  Fotometria de chama Volumetria 

Massa instantânea A 2351,75ª 2556,71ª 1896,18ª 

Massa instantânea B 2310,59ª 2184,99ª 2166,94ª 
Massa instantânea C 2014,12b 2771,96ª 1722,81b 
Massa instantânea D 2387,50ª 2532,96ª 1786,95b 
Massa instantânea E 2384,40ª 2801,98ª 2007,05ª 
Massa instantânea F 1642,30b 2301,78ª 1702,29b 
Massa instantânea G 1990,60b 2776,31ª 1781,91b 
Massa instantânea H 2133,00ab 2574,95ª 1786,63b 

Empanado A 400,00c 980,21ª 778,03b 
Empanado B 400,00c 927,37ª 633,56b 
Empanado C 400,00b 899,57ª 810,02ª 
Empanado D 453,00c 847,73ª 665,29b 
Empanado E 708,00b 1448,31ª 1264,60ª 

Hamburguer A 786,00b 1094,99ª 861,41b 
Salsicha A 1180,00b 1685,28ª 1261,44b 
Salsicha B 936,00b 1553,69ª 881,27b 

Mortadela A 1180,00b 2009,75ª 1246,81b 

Médias seguidas de letras iguais na horizontal não diferem significativamente ao 
nível de 5% de significância pelo teste de Duncan. 
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Tabela 2 - Comparação entre o teor de sódio encontrado pela Fotometria  de Chama  

por porção com as DRI´s para crianças e adolescentes. 

 

AI = ingestão adequada de acordo com Food and Nutrition Board/National Research 
Council (2004). UL = limite de ingestão de acordo com Food and Nutrition 
Board/National Research Council (2004). 
a Porções de acordo com a RDC 359/2003: Hambúrguer = 80g; Empanado = 130g; 
Massa instantânea = 80g; Mortadela = 40g; Salsicha = 50g. 
b AI = 1,2g/dia.  
c AI = 1,5g/dia 
d UI = 1,9g/dia  
e UI  = 2,2g/dia  
f UI = 2,3g/dia. 
 

 

 

PRODUTO 

 
Na (mg)/ 
porçãoa 

% Adequação para 
AI/porção 

% Adequação para 
UL/porção 

4-8 
anosb 

9-18 
anosc 

4-8 
anosd 

9-13 
anose 

14-18 
anosf 

Massa instantânea A 2045,37 170,4 136,4 107,6 92,9 88,9 

Massa instantânea B 1747,99 145,7 116,5 92,0 79,4 76,0 

Massa instantânea C 2217,57 184,8 147,8 116,7 100,8 96,4 

Massa instantânea D 2026,37 168,9 135,1 196,7 92,1 88,1 

Massa instantânea E 2241,58 186,8 149,4 117,9 101,9 97,5 

Massa instantânea F 1841,42 153,4 122,8 96,9 83,7 80,1 

Massa instantânea G 2221,05 185,1 148,1 116,9 100,9 96,6 

Massa instantânea H 2059,96 171,7 137,3 108,4 93,6 89,6 

Empanado A 1274,27 106,2 84,9 67,1 57,9 55,4 

Empanado B 1205,58 100,5 80,4 63,4 54,8 52,4 

Empanado C 1169,44 97,4 78,0 61,5 53,1 50,8 

Empanado D 1102,05 91,8 73,5 58,0 50,1 47,9 

Empanado E 1882,80 156,9 125,5 99,1 85,6 81,9 

Hambúrguer A 875,99 73,0 58,4 46,1 39,8 38,1 

Salsicha A 842,64 70,2 56,2 44,3 38,3 36,6 

Salsicha B 776,85 64,7 51,8 40,9 35,3 33,8 

Mortadela A 803,90 67,0 53,6 42,3 36,5 34,9 

45 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

 



 

Tabela 3 - Comparação entre o teor de sódio encontrado pela determinação de 

cloretos por volumetria por porção com as DRI´s para crianças e adolescentes. 

AI = ingestão adequada de acordo com Food and Nutrition Board/National Research 
Council (2004). UL = limite de ingestão de acordo com Food and Nutrition 
Board/National Research Council (2004). 
a Porções de acordo com a RDC 359/2003: Hambúrguer = 80g; Empanado = 130g; 
Massa instantânea = 80g; Mortadela = 40g; Salsicha = 50g. 
b AI = 1,2g/dia.  
c AI = 1,5g/dia 
d UI = 1,9g/dia  
e UI  = 2,2g/dia  
f UI = 2,3g/dia. 
 

 

 

 

 

 

PRODUTO 

 
Na (mg)/ 
porçãoa 

% Adequação para 
AI/porção 

% Adequação para 
UL/porção 

4-8 
anosb 

9-18 
anosc 

4-8 
anosd 

9-13 
anose 

14-18 
anosf 

Massa instantânea A 1516,94 126,4 101,1 79,8 68,9 65,9 

Massa instantânea B 1733,55 144,5 115,6 91,2 78,8 75,4 

Massa instantânea C 1378,25 114,8 91,9 72,5 62,6 59,9 

Massa instantânea D 1429,56 119,1 95,3 75,2 64,9 62,1 

Massa instantânea E 1605,64 133,8 107,0 84,5 72,9 69,8 

Massa instantânea F 1361,83 113,5 92,1 71,7 61,9 59,2 

Massa instantânea G 1425,53 118,8 95,0 75,0 64,8 61,9 

Massa instantânea H 1429,30 119,1 95,3 75,2 64,9 62,1 

Empanado A 1011,44 84,3 67,4 53,2 45,9 43,9 

Empanado B 823,63 68,6 54,9 43,3 37,4 35,8 

Empanado C 1053,03 87,8 70,2 55,4 47,9 45,8 

Empanado D 864,88 72,1 57,6 45,5 39,3 37,6 

Empanado E 1643,98 136,9 109,6 86,5 74,7 71,5 

Hambúrguer A 689,13 57,4 45,9 36,3 31,3 29,9 

Salsicha A 630,72 52,6 42,0 33,2 28,7 27,4 

Salsicha B 440,64 36,7 29,4 23,2 20,0 19,1 

Mortadela A 498,72 41,6 33,2 26,2 22,7 21,7 
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Tabela 4 – Variação do teor de sódio dentro de uma mesma categoria de alimentos 

Produto Média de 
Na(mg)/ 
porçãoa  

Variação entre teor 
mínimo e máximo 

encontrado 
(nº vezes) 

País 

Macarrão instantâneo 

Empanado de Frango 

Hamburguer de ave 

Salsicha  

2721 

759 

525 

551 

2,25 

1,86 

2,6 

2,0 

BRASILb 

Macarrão instantâneo 

Hamburguer 

Salsicha 

413 

384 

412 

14,5 

19,0 

9,4 

AUSTRÁLIAc,8 

Empanado de Frango 

Hamburguer 

Salsicha 

407 

368 

426 

2,1 

1,9 

1,9 

NOVA 
ZELANDIAd,9 

Massa instantânea 

Empanados de frango e pescado 

Salsicha de frango  

2178 

1326 

809 

1,3 

1,7 

1,5 

BRASILe 

a massa instantânea=85g; empanados = 130g; Hamburguer=80g; salsicha=50g. 
b ANVISA, Informe Técnico nº 42/2010. 
c,8 WEBSTER JL; DUNFORD EK; NEAL BC, 2010. 
d,9 THOMSON BM, 2009. 
e Dados encontrados neste estudo 
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-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

Fotometria de Chama 8,70 -5,40 37,6 6,10 17,5 40,2 39,5 20,7 145, 131, 124, 87,1 104, 39,3 42,8 66,0 70,3

Cloretos por Volumetria -19,4 -6,20 -14,5 -25,2 -15,8 3,70 -10,5 -16,2 94,5 58,4 102, 46,9 78,6 9,60 6,90 -5,90 5,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 

Figura 1: Variação percentual entre os teores de sódio declarados nas embalagens e 

os encontrados experimentalmente através da Fotometria de Chama e Cloretos por 

Volumetria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  
 
1.Massa instantânea A;  
2.Massa instantânea B;  
3.Massa instantânea C; 
4.Massa instantânea D; 
5.Massa instantânea E;  
6. Massa instantânea F; 
7.Massa instantânea G; 
8. Massa instantânea H; 
9.Empanado A;  
10. Empanado B;  
11. Empanado C;  
12. Empanado D; 
13. Empanado E;  
14. Hamburguer A;  
15. Salsicha A;  
16. Salsicha B;  

17. Mortadela A. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um olhar mais atento na alimentação de crianças e adolescentes atual sugere o motivo 

do surgimento tão precoce de patologias antes predominantes em indivíduos adultos. Essa 

sugestão nos levou a um estudo mais profundo a cerca da composição em relação ao sódio em 

alimentos contendo elementos atrativos para o público infanto-juvenil.  

A determinação do sódio a partir das duas metodologias utilizadas detectou valores 

divergentes, em sua maioria, daqueles informados na rotulagem nutricional obrigatória, em 

especial aqueles encontrados pela fotometria de chama, sugerindo que as informações 

declaradas deviam ter os métodos de determinação revistos, tanto pelos órgãos de 

fiscalização, quanto pela indústria alimentícia. 

A grande variação encontrada no teor de sódio do mesmo tipo de produto corrobora 

dados de outros estudos, indicando que a adição de sódio pode ser reduzida pela indústria sem 

que haja prejuízo tecnológico para produção destes alimentos. A determinação do seu teor 

para cada tipo de produto, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em conjunto com a 

indústria e profissionais da área, atingiria esta necessidade de redução. 

A análise da conformidade da rotulagem em relação às legislações pertinentes revelou 

divergência em 05 produtos analisados demonstrando que, embora as normas já estejam 

consolidadas há vários anos, ainda há falta de cumprimento por parte das indústrias e falha na 

fiscalização governamental. 

O teor de sódio encontrado nos produtos, em especial nas massas instantâneas, supera 

os níveis de ingestão adequada para crianças e adolescentes e, alguns ofertam mais da metade 

do nível máximo de ingestão em apenas uma porção. Esses dados são preocupantes uma vez 

que a estes teores ainda será somada toda quantidade de sódio ingerida ao longo do dia 

através do consumo de alimentos in natura, sal de adição e demais produtos industrializados.  

Espera-se que os resultados deste estudo possam alertar pais, profissionais de saúde, 

indústria de alimentos e o governo para a alta concentração de sódio em alimentos 

processados voltados para o público infanto-juvenil e que, de alguma forma, haja contribuição 

para a redução na ingestão de sódio e, consequentemente, para uma melhor saúde da 

população. 

49 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 



 

REFERÊNCIAS 

 

ACNIELSEN. Os produtos mais quentes do mundo: informações sobre categoria de 

alimentos e bebidas. 29p. 2008. Disponível em: <http:// 

http://br.nielsen.com/reports/documents/OsProdutosMaisQuentesdoMundo_AlimentoseBebid

as_pt-BR.pdf> Acesso em: 08 mar. 2010. 

 

ALMEIDA, S.S. et al. Quantidade e qualidade de produtos alimentícios anunciados na 

televisão brasileira. Rev Saude Publica, São Paulo, v.36, n.3, p.353-5, 2002. 

 

AMORIM, S.T.S.P. Alimentação infantil e o marketing da indústria de alimentos. Brasil, 

1960-1988. História: Questões & Debates, Curitiba, n. 42, p. 95-111, 2005.  

 

AQUINO, R.C.; PHILIPPI, S.T. Consumo infantil de alimentos industrializados e renda 

familiar na cidade de São Paulo. Rev Saude Publica, São Paulo, v. 36, n.6, p.655-60, 2002. 

 

ASSIS, R.A. et al. Elementos-traço e sódio em suco de uva: aspectos nutricionais e 

toxicológicos. Quim. Nova, São Paulo, v. 31, n.8, p. 1948-52, 2008. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO. Indústria da 

alimentação – principais indicadores econômicos. 2009. Disponível em: 

<http://www.abia.org.br/anexos/FichaTecnica.pdf> Acesso em: 08 mar.2010. 

 

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of Analysis 

of AOAC International. 15ª.ed. Arlington: Published by AOAC International, 1990. Cap 49. 

 

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of analysis. 

16ª ed., 3ª rev. Gaitherburg: Published by AOAC International, 1997. v.2, cap. 32. 

 

BARRETTO, S.A.J., CYRILLO, D.C. Análise da composição dos gastos com alimentação no 

município de São Paulo (Brasil) na década de 1990. Rev Saude Pública, São Paulo, v.35, n.1, 

p. 52-9, 2001. 

50 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

http://br.nielsen.com/reports/documents/OsProdutosMaisQuentesdoMundo_AlimentoseBebidas_pt-BR.pdf
http://br.nielsen.com/reports/documents/OsProdutosMaisQuentesdoMundo_AlimentoseBebidas_pt-BR.pdf
http://www.abia.org.br/anexos/FichaTecnica.pdf


 

BRASIL. Decreto-Lei nº986, de 21 de outubro de 1969. Dispõe sobre normas básicas sobre 

alimentos dos Ministérios da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar. 1969. 

[sítio na Internet].   Diário Oficial da União de 21.10.1969, pág. 8935 - Retificação no 

D.O.U. de 11.11.1969, pág. 9737. Disponível em: < 

http://www.anvisa.gov.br/legis/consolidada/decreto-lei_986_69.pdf> Acesso em: 12 

mar.2010. 

 

BRASIL. Ministério da Justiça. Código de Defesa do Consumidor (CDC). Lei nº8078/90 de 

11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

1990. [sítio na Internet].   Diário Oficial da União de 12.09.1990 - Retificado no D.O.U. de 

10.1.2007. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8078.htm> Acesso em: 

08 mar.2010. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Instrução normativa nº04 de 31 de março de 

2000. [sítio na Internet].  Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de 

Carne Mecanicamente Separada, de Mortadela, de Lingüiça e de Salsicha - ANEXO II - 

Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Mortadela. 2000a. Diário Oficial da 

União de 05.04.2000, seção 1, p. 6. Disponível em: 

<http://www.extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao= 

visualizar &id= 7778> 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Instrução normativa nº04 de 31 de março de 

2000. [sítio na Internet].  Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de 

Carne Mecanicamente Separada, de Mortadela, de Lingüiça e de Salsicha - ANEXO IV 

 - Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Mortadela. 2000b. Diário Oficial da 

União de 05.04.2000, seção 1, p. 6. Disponível em: 

<http://www.extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao= 

visualizar &id= 7778> 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Instrução normativa nº20 de 31 de julho de 

2000. [sítio na Internet].  Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de 

Almôndega, de Apresuntado, de Fiambre, de Hamburguer, de Kibe, de Presunto Cozido e de 

Presunto. - Anexo IV Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Hamburguer. 

2000c. Diário Oficial da União de 03.08.2000, seção 1, p. 7. Disponível em: <http://www. 

51 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem________ 

http://www.anvisa.gov.br/legis/consolidada/decreto-lei_986_69.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8078.htm
http://www.extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao
http://www.extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao


 

extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id= 

1681> 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária [sítio na Internet].  

Rotulagem Nutricional Obrigatória: Manual de Orientação aos Consumidores. 

Educação para o Consumo Saudável. Brasília, 2001a. Disponível em: < 

http://www.anvisa.gov.br/alimentos/rotulos/manual_rotulagem.PDF>. Acesso em: 05 mar. 

2010. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Instrução normativa nº6 de 15 de fevereiro de 

2001. [sítio na Internet].  Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de 

Paleta Cozida, Produtos Cárneos Salgados, Empanados, Presunto tipo Serrano e Prato 

Elaborado Pronto ou Semipronto Contendo Produtos de Origem Animal.  - ANEXO III 

Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Empanados. 2001b. Diário Oficial da 

União de 19.02.2001 , seção 1 , p. 60. Disponível em: < http://www. 

extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id= 

2198> Acesso em: Acesso em: 08 mar.2010. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária [sítio na Internet].   

Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002. Diário Oficial da União de 23.09.2002, 

seção 1, p.33. Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados. 

2002. Disponível em: < http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2002/259_02rdc.htm> Acesso 

em: Acesso em: 08 mar.2010. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária [sítio na Internet].   

Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. Diário Oficial da União de 26.12.2003, 

seção 1, p.33. Aprova Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos 

Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. 2003a. Disponível em: < http://e-

legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=9059> Acesso em: Acesso em: 08 mar.2010. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária [sítio na Internet].   

Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003. Aprova o regulamento técnico de 

porções de alimentos embalados para fins de rotulagem nutricional. 2003b. Diário Oficial da 

União de 26.12.2003, seção 1, p.28. Disponível em: < 

52 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2002/259_02rdc.htm


 

http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2003/rdc/359_03rdc.pdf> Acesso em: Acesso em: 08 

mar.2010. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação-Geral da Política 

de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a 

alimentação saudável. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Coordenação-

Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde, 2005a. 236p. – 

(Série A. Normas e Manuais Técnicos)  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Rotulagem 

nutricional obrigatória: manual de orientação às indústrias de Alimentos - 2º Versão. 

Brasília : Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária / Universidade de 

Brasília, 2005b. 44p. Disponível em: < 

http://www.anvisa.gov.br/rotulo/manual_industria.pdf> Acesso em: 18 mar. 2010. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. [sítio na Internet].   

Resolução RDC nº. 263, de 22 de setembro de 2005. Diário Oficial da União de 23.09.2005, 

seção 1, p.368. Aprova o Regulamento Técnico para Produtos de Cereais, Amidos, Farinhas e 

Farelos, 2005c. Disponível em: < http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php=> 

Acesso em: 08 mar. 2010. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. [sítio na Internet].   

Resolução RDC nº 24 de 15 de junho de 2010. Diário Oficial da União de 29.06.2010, seção 

1, p.46. Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para oferta, propaganda, 

publicidade, informação e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a 

promoção comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de açúcar, de 

gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional. 2010a. 

Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/483f7600431dbf36bfc6bf9c 

579bb600/RDC24_10_Publicidade+de+alimentos.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 08 set 

2010. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. [sítio na Internet]. 

Informe Técnico nº 42/2010 - Perfil nutricional dos alimentos processados. 2010b.  

53 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem________ 

http://www.anvisa.gov.br/rotulo/manual_industria.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/483f7600431dbf36bfc6bf9c%20579bb600/RDC24_10_Publicidade+de+alimentos.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/483f7600431dbf36bfc6bf9c%20579bb600/RDC24_10_Publicidade+de+alimentos.pdf?MOD=AJPERES


 

Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/1011330044bbafc3b1f6b10377 

ff0da5/Perfil+Nutricional.pdf?MOD=AJPERES> Acesso em: 18 nov 2010. 

 

CÂMARA, M.C.C. et al. A produção acadêmica sobre a rotulagem de alimentos no Brasil. 

Rev Panam Salud Publica, Washington DC v.23, n.1, p.52-7, 2008. 

 

CHEN, M.-J. et al. Flame photometric determination of salinity in processed foods. Food 

chem, Barking, n.91, p.765-70, 2005. 

 

CLARO, R.M. et al. Renda, preço dos alimentos e participação das frutas e hortaliças na 

dieta. Rev Saúde Pública, São Paulo, v.41, n.4, p.557-64, 2007. 

 

CORDAIN, L. et al. Origins and evolution of the western diet: health implications for the 21
st
 

century. Am J Clin Nutr, Bethesda, n.81, p.341-54, 2005. 

 

COSTA, F.P.; MACHADO, S.H. O consumo de sal e alimentos ricos em sódio pode 

influenciar na pressão arterial de crianças? Ciênc. saúde coletiva., Rio de Janeiro, v.15 

(Supl.1), p.1383-1389, 2010.  

 

CUTLER, J.A.; ROCELLA, E.J. Salt reduction for preventing hypertension and 

cardiovascular disease: a population approach should include children. Hypertension, Dallas, 

v.48, n.5, p.818-9, nov. 2006. 

 

DÖTSCH, M. et al. Strategies to reduce sodium consumption: a food industry perspective. 

Crit. rev. food sci. nutr., Boca Raton,  v.49, p.841-51, 2009. 

 

FERRARI, C.C.; SOARES, L.M.V. Concentrações de sódio em bebidas carbonatadas 

nacionais. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v.23,n.3, p. 414-17, set/nov, 2003. 

 

FERREIRA, A.B.; LANFER-MARQUEZ, U.M. Legislação brasileira referente à rotulagem 

nutricional de alimentos. Rev Nutr, Campinas, v.20, n.1, jan./fev. 2007. 

FILHO, E.A.R. et al. Avaliação nutricional de um grupo de adolescentes. Acta Sci. Health 

Sci., Maringá  v.27, n.1, p. 63-7, 2005. 

54 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/1011330044bbafc3b1f6b10377%20ff0da5/Perfil+Nutricional.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/1011330044bbafc3b1f6b10377%20ff0da5/Perfil+Nutricional.pdf?MOD=AJPERES


 

 

FOOD AND NUTRITION BOARD/NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Dietary 

Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate. 2004. 

Disponível em: <http:// www.nap.edu.> Acesso em: 01 mar. 2010. 

 

GODOY, F.C. et al. Índice de qualidade da dieta de adolescentes residentes no distrito de 

Butatã, município de São Paulo, Brasil. Rev Nutr, Campinas, v.19, n.6, p.663-71, nov./dez. 

2006. 

 

HAWKES, C. Marketing de alimentos para crianças: o cenário global das 

regulamentações / Organização Mundial da Saúde. Tradução de Gladys Quevedo 

Camargo. – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, 112 p, 2006. 

 

HE, F.J. et al Salt intake is related to soft drink consumption in children and adolescents: a 

link to obesity? Hypertension, Dallas, n.51, p.629-34, 2008. Disponível em: 

<http://hyper.ahajournals.org/cgi/content/full/51/3/629>. Acesso em: 01 mar.2010. 

 

HE, F.J.; MACGREGOR, G.A. A comprehensive review on salt and health and current 

experience of worldwide salt reduction programmes. J  Hum Hypertens, Houndmills, v.23, 

p. 363-384, 2009. 

 

IAMPOLSKY, M.N.; SOUZA, F.I.S.; SARNI, R.O.S. Influência do índice de massa corporal 

e da circunferência abdominal na pressão arterial sistêmica de crianças. Rev. Paul. Pediatr. 

São Paulo, v. 28, n.2, p. 181-7, 2010. 

 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4ª 

edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.  

 

INSTITUTE OF MEDICINE OF THE NATIONAL ACADEMIES (IOM). Committee on 

Food Marketing and the Diets of Children and Youth. Food Marketing to Children and 

Youth: Threat or Opportunity? Washington, p. ES 2-13, 2006.  

55 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

http://www.nap.edu/


 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2002/2003: Aquisição alimentar domiciliar per capita, Brasil e grandes 

regiões. Rio de Janeiro, 2004. 

 

KREJCOVA, A. et al. Elemental analysis of instant soups and seasoning mixtures by ICP–

OES. Food chem. Barking, v.105, p. 242-47, 2007. 

 

LIMA, A. Rotulagem nutricional de pratos prontos para o consumo: análise da 

metodologia. 2002. Dissertação (Mestrado em Nutrição) – Faculdade de Nutrição, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002. 

 

LIMA, A. et al. Evolução da legislação brasileira sobre rotulagem de alimentos e bebidas 

embalados, e sua função educativa para promoção da saúde. Hig. aliment., São Paulo,  v.17, 

n.110, p.12–7, 2003. 

 

LOBANCO, C.M. et al Fidedignidade de rótulos de alimentos comercializados no município 

de São Paulo, SP. Rev Saúde Pública, São Paulo, v.43, n.3, p.499-505, 2009. 

 

MÁTERA, J.A. et al. Avaliação do teor  de sódio em amostras de batatas fritas, 

salgadinhos e snacks comercializados na cidade do Rio de Janeiro. 2009. Disponível em: 

<http://www.hbatools.com.br/.../JULIANA_MATERA_CPF_64150640700-ENVIO_26-6-

2009_18-27-13.doc> Acesso em: 18 mar. 2010. 

 

MONTEIRO, R. Norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças 

de primeira infância: histórico, limitações e perspectivas. Rev. panam. salud pública, 

Washington, v.19, n.5, p.354-62, 2006. 

 

NOGUEIRA, P.C.K. et al. Pressão arterial elevada em escolares de santos – relação com a 

obesidade. Rev. Assoc. Med. Bras. São Paulo, v. 53,n. 5, p. 426-32, 2007. 

OKUMURA, F. et al. Experimentos simples usando fotometria de chama para ensino de 

princípios de Espectrometria atômica em cursos de química analítica. Quim. Nova, São 

Paulo, v.27, n.5, p.832-36, 2004.  

 

56 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

 



 

PACHECO, M. Minerais. In: Tabela de equivalentes, medidas caseiras e composição 

química dos alimentos. Rio de Janeiro: Livraria e Editora Rubio, 2006. p. 85. 

 

PONTES, T.E. et al. Orientação nutricional de crianças e adolescentes e os novos padrões de 

consumo: propagandas, embalagens e rótulos. Rev Paulista de Pediatria, São Paulo, v.27, 

n.1, p.99-105, 2009. 

 

RESENDE, A.L.S.; MATTOS, I.E.; KOIFMAN, S. Dieta e câncer gástrico: aspectos 

históricos associados ao padrão de consumo alimentar no estado do Pará. Rev Nutr, 

Campinas, v.19,n.4,p.511-19, 2006.  

 

RINALDI, A.E.M. et al. Contribuições das práticas alimentares e inatividade física para o 

excesso de peso infantil. Rev Paulista de Pediatria, São Paulo, v.26, n.3, p. 271-7, 2008. 

 

SALAS, C.K.T.S. et al. Teores de sódio e lipídios em refeições almoço consumidas por 

trabalhadores de uma empresa do município de Suzano, SP. Rev. Nutr., Campinas, v. 22, n.3, 

p.331-339, maio/jun., 2009. 

 

SALGADO, C.M.; CARVALHAES, J.T.A. Hipertensão arterial na infância. J Pediatr (Rio 

J), Rio de Janeiro, v.79, supl.1, s.115-124, 2003. 

 

SARNO, F. et al. Estimativa de consumo de sódio pela população brasileira, 2002-2003. Rev 

Saúde Pública, São Paulo, v.43, n.2, p.219-25, 2009. 

 

SAUERBRONN, A.L.A. Análise laboratorial da composição de alimentos processados 

como contribuição ao estudo da rotulagem nutricional obrigatória de alimentos e 

bebidas embalados no Brasil. 2003. 69f. Dissertação (Mestrado em Vigilância Sanitária)-

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz 

PPGVS/INCQS FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 2003.  

SILVA, A.R.V. et al. Hábitos alimentares de adolescentes de escolas públicas de Fortaleza, 

CE, Brasil. Rev bras Enferm, Brasília, v.62, n.1, jan./fev. 2009. 

 

SILVA, L.O. et al. Quantificação  de  sódio  e  glutamato  monossódico  em  tabletes   de  

caldos de carne. 2010. Disponível em: 

57 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

 



 

<http://www.ifpi.edu.br/eventos/iiencipro/arquivos/ALIMENTOS/a7d0c8bf15d96f3599ef58a

41483c57c.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2010. 

 

SILVA, A.C.Q.R.; REGO, A.I.A. Adolescentes: necessidades dietéticas e perigos para 

cardiopatias. Nutrição em Pauta, São Paulo, n.8, p.52-6, 2000. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA/SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, V Diretrizes Brasileiras 

de Hipertensão Arterial. 2006. Disponível em: <http:// 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/v_diretrizes_brasileira_hipertensao_arterial_2006.

pdf> Acesso em: 14 mar.2010. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA. Projeto Diretrizes: Litíase urinária em 

crianças. 2006. Disponível em: <http:// www.projetodiretrizes.org.br/6_volume/31-

LitiaseUrin.pdf> Acesso em: 14 mar.2010. 

 

STRAZZULLO, P. et al. Salt intake, stroke and cardiovascular disease: meta-analysis of 

prospective studies. BMJ, London, v.339, n.b456. 2009 

 

VIEIRA, E. et al. Estudo do teor de sódio em pão consumido no Porto. Alimentação 

Humana.  Porto, v.13 , n. 3, p.97-103, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

_____________________________________________RIBEIRO, VF. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2011. 

Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/v_diretrizes_brasileira_hipertensao_arterial_2006.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/v_diretrizes_brasileira_hipertensao_arterial_2006.pdf
http://www.projetodiretrizes.org.br/6_volume/31-LitiaseUrin.pdf
http://www.projetodiretrizes.org.br/6_volume/31-LitiaseUrin.pdf


 

APÊNDICE 

 

APÊNDICE A- CHECK-LIST DOS PRODUTOS ANALISADOS 

1.PRODUTO:_________________________________________________ 2. ORIGEM:___________________ 

3. NOME COMERCIAL: _______________________ 4. MARCA: __________________________________ 

5. QUANTIDADE: ___________________ 6. TIPO DE EMBALAGEM: _____________________________ 

7. FABRICAÇÃO: _________________ 8. VALIDADE:_______________ 9. LOTE: ____________________ 

10. COMPOSIÇÃO: _________________________________________________________________________ 

11. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: 

Porção(g/unidades):____________________ 

Sódio (mg/%VD):______________________ 

12. ESTRATÉGIA PUBLICITÁRIA: 

(   ) PERSONAGEM INFANTIL. QUAL(IS)?_____________________________________________________ 

( ) FORMATO/TAMANHO DIFERENTE DO PRODUTO SIMILAR. COMO?__________________________ 

(   )LETRAS COLORIDAS 

(   ) NOME NO DIMINUTIVO OU CONTENDO PALAVRAS RELACIONADAS À INFÂNCIA 

(   )EXISTÊNCIA DE JOGOS/PASSATEMPO NA EMBALAGEM. QUAL? ___________________________ 

(   ) OUTRA QUAL__________________________________________________________________________ 

13. INSTRUÇÕES PARA USO: (   ) NÃO (  ) SIM  QUAL?_________________________________________ 

14 . INFORMAÇÃO SOBRE ARMAZENAMENTO: (   ) NÃO  (   ) SIM. QUAL?_______________________ 

LOCAL DE COMPRA: ____________________________________________ PREÇO:___________________ 
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ANEXOS 

ANEXO A – INSTRUÇÕES AOS AUTORES REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

ISSN 0034-8910 versão impressa 
ISSN 1518-8787 versão on-line 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Categorias de artigos  

 Autoria  

 Processo de julgamento dos manuscritos  

 Preparo dos manuscritos  

 Suplementos  

 Conflito de interesses  

 Documentos  

 Categorias de Artigos 

 

Artigos Originais 

Incluem estudos observacionais, estudos experimentais ou quase-experimentais, 
avaliação de programas, análises de custo-efetividade, análises de decisão e 
estudos sobre avaliação de desempenho de testes diagnósticos para triagem 
populacional. Cada artigo deve conter objetivos e hipóteses claras, desenho e 
métodos utilizados, resultados, discussão e conclusões.  
Incluem também ensaios teóricos (críticas e formulação de conhecimentos teóricos 
relevantes) e artigos dedicados à apresentação e discussão de aspectos 
metodológicos e técnicas utilizadas na pesquisa em saúde pública. Neste caso, o 
texto deve ser organizado em tópicos para guiar os leitores quanto aos elementos 
essenciais do argumento desenvolvido.  
Recomenda-se ao autor que antes de submeter seu artigo utilize o "checklist" 
correspondente:  

 CONSORT checklist e fluxograma para ensaios controlados e randomizados  

 STARD checklist e fluxograma para estudos de acurácia diagnóstica  

 MOOSE checklist e fluxograma para meta-análise  

 QUOROM checklist e fluxograma para revisões sistemáticas  

 STROBE para estudos observacionais em epidemiologia  

Informações complementares: 
 Devem ter até 3.500 palavras, excluindo resumos, tabelas, figuras e referências.  

 As tabelas e figuras, limitadas a 5 no conjunto, devem incluir apenas os dados 
imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas. As figuras não devem repetir dados já 
descritos em tabelas.  

 As referências bibliográficas, limitadas a cerca de 25, devem incluir apenas aquelas 
estritamente pertinentes e relevantes à problemática abordada. Deve-se evitar a inclusão de 
número excessivo de referências numa mesma citação. Citações de documentos não 
publicados e não indexados na literatura científica (teses, relatórios e outros) devem ser 
evitadas. Caso não possam ser substituídas por outras, não farão parte da lista de 
 referências bibliográficas, devendo ser indicadas nos rodapés das páginas onde estão 
citadas.  

Os resumos devem ser apresentados no formato estruturado, com até 300 
palavras, contendo os itens: Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusões. 
Excetuam-se os ensaios teóricos e os artigos sobre metodologia e técnicas usadas 
em pesquisas, cujos resumos são no formato narrativo, que, neste caso, terão 
limite de 150 palavras. 
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A estrutura dos artigos originais de pesquisa é a convencional: Introdução, 
Métodos, Resultados e Discussão, embora outros formatos possam ser aceitos. A 
Introdução deve ser curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua 
importância e destacando as lacunas do conhecimento que serão abordadas no 
artigo. As fontes de dados, a população estudada, amostragem, critérios de 
seleção, procedimentos analíticos, dentre outros, devem ser descritos de forma 
compreensiva e completa, mas sem prolixidade. A seção de Resultados deve se 
limitar a descrever os resultados encontrados sem incluir 
interpretações/comparações. O texto deve complementar e não repetir o que está 
descrito em tabelas e figuras. A Discussão deve incluir a apreciação dos autores 
sobre as limitações do estudo, a comparação dos achados com a literatura, a 
interpretação dos autores sobre os resultados obtidos e sobre suas principais 
implicações e a eventual indicação de caminhos para novas pesquisas. Trabalhos 
de pesquisa qualitativa podem juntar as partes Resultados e Discussão, ou mesmo 
ter diferenças na nomeação das partes, mas respeitando a lógica da estrutura de 
artigos científicos.  
Comunicações Breves – São relatos curtos de achados que apresentam 
interesse para a saúde pública, mas que não comportam uma análise mais 
abrangente e uma discussão de maior fôlego. 
Informações complementares 

 Devem ter até 1.500 palavras (excluindo resumos tabelas, figuras e referências) uma tabela 
ou figura e até 5 referências.  

 Sua apresentação deve acompanhar as mesmas normas exigidas para artigos originais, 
exceto quanto ao resumo, que não deve ser estruturado e deve ter até 100 palavras.  

ARTIGOS DE REVISÃO 

Revisão sistemática e meta-análise - Por meio da síntese de resultados de 
estudos originais, quantitativos ou qualitativos, objetiva responder à pergunta 
específica e de relevância para a saúde pública. Descreve com pormenores o 
processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados para seleção 
daqueles que foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados na 
síntese dos resultados obtidos pelos estudos revisados (que poderão ou não ser 
procedimentos de meta-análise).  
Revisão narrativa/crítica - A revisão narrativa ou revisão crítica apresenta caráter 
descritivo-discursivo, dedicando-se à apresentação compreensiva e à discussão de 
temas de interesse científico no campo da Saúde Pública. Deve apresentar 
formulação clara de um objeto científico de interesse, argumentação lógica, crítica 
teórico-metodológica dos trabalhos consultados e síntese conclusiva. Deve ser 
elaborada por pesquisadores com experiência no campo em questão ou por 
especialistas de reconhecido saber.  
Informações complementares: 

 Sua extensão é de até 4.000 palavras.  

 O formato dos resumos, a critério dos autores, será  narrativo, com até 150 palavras. Ou 
estruturado, com até 300 palavras.  

 Não há limite de referências.  

COMENTÁRIOS  
Visam a estimular a discussão, introduzir o debate e "oxigenar" controvérsias sobre 
aspectos relevantes da saúde pública. O texto deve ser organizado em tópicos ou 
subitens destacando na Introdução o assunto e sua importância. As referências 
citadas devem dar sustentação aos principais aspectos abordados no artigo. 
Informações complementares: 

 Sua extensão é de até 2.000 palavras, excluindo resumos, tabelas, figuras e referências  
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 O formato do resumo é o narrativo, com até 150 palavras.  

 As referências bibliográficas estão limitadas a cerca de 25  

 Publicam-se também Cartas Ao Editor com até 600 palavras e 5 refêrencias. 

 Autoria 

O conceito de autoria está baseado na contribuição substancial de cada uma das 
pessoas listadas como autores, no que se refere sobretudo à concepção do projeto 
de pesquisa, análise e interpretação dos dados, redação e revisão crítica. A 
contribuição de cada um dos autores deve ser explicitada em declaração para esta 
finalidade (ver modelo). Não se justifica a inclusão de nome de autores cuja 
contribuição não se enquadre nos critérios acima. A indicação dos nomes dos 
autores logo abaixo do título do artigo é limitada a 12; acima deste número, os 
autores são listados no rodapé da página.  
Os manuscritos publicados são de propriedade da Revista, vedada tanto a reprodução, mesmo que 
parcial, em outros periódicos impressos. Resumos ou resenhas de artigos publicados poderão ser 
divulgados em outros periódicos  com a indicação de  links para o  texto completo, sob consulta à 
Editoria da RSP. A tradução para outro idioma, em periódicos  estrangeiros, em ambos os formatos, 
impresso ou eletrônico, somente poderá ser publicada com autorização do Editor Científico e desde  
que sejam fornecidos os respectivos créditos. 

 Processo de julgamento dos manuscritos 

Os manuscritos submetidos que atenderem às "instruções aos autores" e que se 
coadunem com a sua política editorial são encaminhados para avaliação.  
Para ser publicado, o manuscrito deve ser aprovado nas três seguintes fases: 
Pré-análise: a avaliação é feita pelos Editores Científicos com base na 
originalidade, pertinência, qualidade acadêmica e relevância do manuscrito para a 
saúde pública. 
Avaliação por pares externos: os manuscritos selecionados na pré-análise são 
submetidos à avaliação de especialistas na temática abordada. Os pareceres são 
analisados pelos editores, que propõem ao Editor Científico a aprovação ou não do 
manuscrito. 
Redação/Estilo: A leitura técnica dos textos e a padronização ao estilo da Revista 
finalizam o processo de avaliação. 
O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento.  
Manuscritos recusados, mas com a possibilidade de reformulação, poderão retornar 
como novo trabalho, iniciando outro processo de julgamento. 

 Preparo dos manuscritos 

 

Devem ser digitados em extensão .doc, .txt ou .rtf, com letras arial, corpo 12, 
página em tamanho A-4, incluindo resumos, agradecimentos, referências e tabelas. 
Todas as páginas devem ser numeradas. 
Deve-se evitar no texto o uso indiscriminado de siglas, excetuando as já 
conhecidas. 
Os critérios éticos da pesquisa devem ser respeitados. Para tanto os autores 
devem explicitar em Métodos que a pesquisa foi conduzida dentro dos padrões 
exigidos pela Declaração de Helsinque e aprovada pela comissão de ética da 
instituição onde a pesquisa foi realizada. 
Idioma 
Aceitam-se manuscritos nos idiomas português, espanhol e inglês. Para aqueles 
submetidos em português oferece-se a opção de tradução do texto completo para 
o inglês e a publicação adicional da versão em inglês em meio eletrônico. 
Independentemente do idioma empregado, todos manuscritos devem apresentar 
dois resumos, sendo um em português e outro em inglês. Quando o manuscrito for 
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escrito em espanhol, deve ser acrescentado um terceiro resumo nesse idioma. 
 
Dados de identificação  
a) Título do artigo - deve ser conciso e completo, limitando-se a 93 caracteres, 
incluindo espaços. Deve ser apresentada a versão do título em inglês.    
b) Título resumido - com até 45 caracteres, para fins de legenda nas páginas 
impressas.   
c) Nome e sobrenome de cada autor, seguindo formato pelo qual é  indexado. 
d) Instituição a que cada autor está afiliado, acompanhado do respectivo endereço 
(uma instituição por autor).   
e) Nome e endereço do autor responsável para troca de correspondência.    
f) Se foi subvencionado, indicar o tipo de auxílio, o nome da agência financiadora e 
o respectivo número do processo.  
g) Se foi baseado em tese, indicar o nome do autor, título, ano e instituição onde 
foi apresentada.   
h) Se foi apresentado em reunião científica, indicar o nome do evento, local e data 
da realização.  
Descritores - Devem ser indicados entre 3 e 10, extraídos do vocabulário 
"Descritores em Ciências da Saúde" (DeCS), quando acompanharem os resumos 
em português, e do Medical Subject Headings (MeSH), para os resumos em inglês. 
Se não forem encontrados descritores disponíveis para cobrirem a temática do 
manuscrito, poderão ser indicados termos ou expressões de uso conhecido. 
Agradecimentos - Devem ser mencionados nomes de pessoas que prestaram 
colaboração intelectual ao trabalho, desde que não preencham os requisitos para 
participar da autoria. Deve haver permissão expressa dos nomeados (ver 
documento Responsabilidade pelos Agradecimentos). Também podem constar 
desta parte agradecimentos a instituições quanto ao apoio financeiro ou logístico. 
Referências - As referências devem ser ordenadas alfabeticamente, numeradas e 
normalizadas de acordo com o estilo Vancouver. Os títulos de periódicos devem 
ser referidos de forma abreviada, de acordo com o Index Medicus, e grafados no 
formato itálico. No caso de publicações com até 6 autores, citam-se todos; acima 
de 6, citam-se os seis primeiros, seguidos da expressão latina "et al".  
Exemplos:  
Fernandes LS, Peres MA. Associação entre atenção básica em saúde bucal e 
indicadores socioeconômicos municipais. Rev Saude Publica. 2005;39(6):930-6. 
Forattini OP. Conceitos básicos de epidemiologia molecular. São Paulo: Edusp; 
2005. 
Karlsen S, Nazroo JY. Measuring and analyzing "race", racism, and racial 
discrimination. In: Oakes JM, Kaufman JS, editores. Methods in social 
epidemiology. San Francisco: Jossey-Bass; 2006. p. 86-111.  
Yevich R, Logan J. An assessment of biofuel use and burning of agricultural waste 
in the developing world. Global Biogeochem Cycles. 2003;17(4):1095, 
DOI:10.1029/2002GB001952. 42p. 
Zinn-Souza LC, Nagai R, Teixeira LR, Latorre MRDO, Roberts R, Cooper SP, et al . 
Fatores associados a sintomas depressivos em estudantes do ensino médio de 
São Paulo, Brasil. Rev Saude Publica. 2009;  42(1):34-40. 
Para outros exemplos recomendamos consultar o documento "Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and 
Editing for Medical Publication" (http://www.icmje.org). 
Comunicação pessoal, não é considerada referência bibliográfica. Quando 

63 Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://200.152.208.135/rsp_usp/oldsite/instruc/instru_p_3dra.html
http://www.icmje.org/


 

essencial, pode ser citada no texto, explicitando em rodapé os dados necessários. 
Devem ser evitadas citações de documentos não indexados na literatura científica 
mundial e de difícil acesso aos leitores, em geral de divulgação circunscrita a uma 
instituição  ou a um evento; quando relevantes, devem figurar no rodapé das 
páginas que as citam. Da mesma forma, informações citadas no texto, extraídas de 
documentos eletrônicos, não mantidas permanentemente em sites, não devem 
fazer parte da lista de referências, mas podem ser citadas no rodapé das páginas 
que as citam. 
Citação no texto: Deve ser indicado em expoente o número correspondente à 
referência listada. Deve ser colocado após a pontuação, nos casos em que se 
aplique. Não devem ser utilizados parênteses, colchetes e similares. O número da 
citação pode ser acompanhado ou não do(s) nome(s) do(s) autor(es) e ano de 
publicação. Se forem citados dois autores, ambos são ligados pela conjunção "e"; 
se forem mais de dois, cita-se o primeiro autor seguido da expressão "et al". 
Exemplos: 
Segundo Lima et al9 (2006), a prevalência se transtornos mentais em estudantes 
de medicina é maior do que na população em geral. 
Parece evidente o fracasso do movimento de saúde comunitária, artificial e 
distanciado do sistema de saúde predominante.12,15  
A exatidão das referências constantes da listagem e a correta citação no 
texto são de responsabilidade do(s) autor(es) do manuscrito. 
Tabelas - Devem ser apresentadas separadas do texto, numeradas 
consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no 
texto. A cada uma deve-se atribuir um título breve, não se utilizando traços internos 
horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das 
tabelas e não no cabeçalho ou título. Se houver tabela extraída de outro trabalho, 
previamente publicado, os autores devem solicitar autorização da revista que a 
publicou , por escrito, parasua reprodução. Esta autorização deve acompanhar o 
manuscrito submetido à publicação  
Quadros são identificados como Tabelas, seguindo uma única numeração em todo 
o texto. 
Figuras - As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, etc.), devem ser citadas 
como figuras. Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, 
na ordem em que foram citadas no texto; devem ser identificadas fora do texto, por 
número e título abreviado do trabalho; as legendas devem ser apresentadas ao 
final da figura; as ilustrações devem ser suficientemente claras para permitir sua 
reprodução, com resolução mínima de 300 dpi.. Não se permite que figuras 
representem os mesmos dados de Tabela. Não se aceitam gráficos apresentados 
com as linhas de grade, e os elementos (barras, círculos) não podem apresentar 
volume (3-D). Figuras coloridas são publicadas excepcionalmente.. Nas legendas 
das figuras, os símbolos, flechas, números, letras e outros sinais devem ser 
identificados e seu significado esclarecido. Se houver figura extraída de outro 
trabalho, previamente publicado, os autores devem solicitar autorização, por 
escrito, para sua reprodução. Estas autorizações devem acompanhar os 
manuscritos submetidos à publicação. 
Submissão online  
A entrada no sistema é feita pela página inicial do site da RSP 
(www.fsp.usp.br/rsp), no menu do lado esquerdo, selecionando-se a opção 
"submissão de artigo". Para submeter o manuscrito, o autor responsável pela 
comunicação com a Revista deverá cadastrar-se. Após efetuar o cadastro, o autor 

64 Alimentos processados para crianças e adolescentes: concentrações de sódio e conformidade da rotulagem_________ 

http://www.fsp.usp.br/rsp


 

deve selecionar a opção "submissão de artigos" e preencher os campos com os 
dados do manuscrito. O processo de avaliação pode ser acompanhado pelo status 
do manuscrito na opção "consulta/ alteração dos artigos submetidos". Ao todo são 
oito situações possíveis: 

 Aguardando documentação: Caso seja detectada qualquer falha ou pendência, inclusive 
se os documentos foram anexados e assinados, a secretaria entra em contato com o autor. 
Enquanto o manuscrito não estiver de acordo com as Instruções da RSP, o processo de 
avaliação não será iniciado.  

 Em avaliação na pré-análise: A partir deste status, o autor não pode mais alterar o 
manuscrito submetido. Nesta fase, o editor pode recusar o manuscrito ou encaminhá-lo 
para a avaliação de relatores externos.  

 Em avaliação com relatores: O manuscrito está em processo de avaliação pelos relatores 
externos, que emitem os pareceres e os enviam ao editor.  

 Em avaliação com Editoria: O editor analisa os pareceres e encaminha o resultado da 
avaliação ao autor.  

 Manuscrito com o autor: O autor recebe a comunicação da RSP para reformular o 
manuscrito e encaminhar uma nova versão.  

 Reformulação: O editor faz a apreciação da nova versão, podendo solicitar novos 
esclarecimentos ao autor.  

 Aprovado  

 Reprovado  

Além de acompanhar o processo de avaliação na página de "consulta/ alteração 
dos artigos submetidos", o autor tem acesso às seguintes funções:  
"Ver": Acessar o manuscrito submetido, mas sem alterá-lo. 
 "Alterar": Corrigir alguma informação que se esqueceu ou que a secretaria da 
Revista solicitou. Esta opção funcionará somente enquanto o status do manuscrito 
estiver em "aguardando documentação".  
"Avaliações/comentários": Acessar a decisão da Revista sobre o manuscrito. 
"Reformulação": Enviar o manuscrito corrigido com um documento explicando 
cada correção efetuada e solicitado na opção anterior.  
Verificação dos itens exigidos na submissão: 
1. Nomes e instituição de afiliação dos autores, incluindo e-mail e telefone. 
2. Título do manuscrito, em português e inglês, com até 93 caracteres, incluindo os 
espaços entre as palavras. 
3. Título resumido com 45 caracteres, para fins de legenda em todas as páginas 
impressas.  
4. Texto apresentado em letras arial, corpo 12, em formato Word ou similar 
(doc,txt,rtf). 
5. Nomes da agência financiadora e números dos processos. 
6. No caso de artigo baseado em tese/dissertação, indicar o nome da instituição e 
o ano de defesa. 
7. Resumos estruturados para trabalhos originais de pesquisa, português e inglês, 
e em espanhol, no caso de manuscritos nesse idioma. 
8. Resumos narrativos originais para manuscritos que não são de pesquisa nos 
idiomas português e inglês, ou em espanhol nos casos em que se aplique. 
9. Declaração, com assinatura de cada autor, sobre a "responsabilidade de autoria" 
10. Declaração assinada pelo primeiro autor do manuscrito sobre o consentimento 
das pessoas nomeadas em Agradecimentos. 
11. Documento atestando a aprovação da pesquisa por comissão de ética, nos 
casos em que se aplica. Tabelas numeradas seqüencialmente, com título e notas, 
e no máximo com 12 colunas. 
12. Figura no formato: pdf, ou tif, ou jpeg ou bmp, com resolução mínima 300 dpi; 
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em se tratando de gráficos, devem estar em tons de cinza, sem linhas de grade e 
sem volume. 
13. Tabelas e figuras não devem exceder a cinco, no conjunto. 
14. Permissão de editores para reprodução de figuras ou tabelas já publicadas.  
15. Referências normalizadas segundo estilo Vancouver, ordenadas 
alfabeticamente pelo primeiro autor e numeradas, e se todas estão citadas no 
texto.  

 Suplementos 

 

Temas relevantes em saúde pública podem ser temas de suplementos. A Revista 
publica até dois suplementos por volume/ano, sob demanda. 
Os suplementos são coordenados por, no mínimo, três editores. Um é 
obrigatoriamente da RSP, escolhido pelo Editor Científico. Dois outros editores-
convidados podem ser sugeridos pelo proponente do suplemento. 
Todos os artigos submetidos para publicação no suplemento serão avaliados por 
revisores externos, indicados pelos editores do suplemento. A decisão final sobre a 
publicação de cada artigo será tomada pelo Editor do suplemento que representar a 
RSP. 
O suplemento poderá ser composto por artigos originais (incluindo ensaios 
teóricos), artigos de revisão, comunicações breves ou artigos no formato de 
comentários.   
Os autores devem apresentar seus trabalhos de acordo com as instruções aos 
autores disponíveis no site da RSP. 
Para serem indexados, tanto os autores dos artigos do suplemento, quanto seus 
editores devem esclarecer os possíveis conflitos de interesses envolvidos em sua 
publicação. As informações sobre conflitos de interesses que envolvem autores, 
editores e órgãos financiadores deverão constar em cada artigo e na contra-capa da 
Revista. 

 

 Conflito de interesses 

A confiabilidade pública no processo de revisão por pares e a credibilidade de 
artigos publicados dependem em parte de como os conflitos de interesses são 
administrados durante a redação, revisão por pares e tomada de decisões pelos 
editores. 
Conflitos de interesses podem surgir quando autores, revisores ou editores 
possuem interesses que, aparentes ou não, podem influenciar a elaboração ou 
avaliação de manuscritos. O conflito de interesses pode ser de natureza pessoal, 
comercial, política, acadêmica ou financeira.  
Quando os autores submetem um manuscrito, eles são responsáveis por 
reconhecer e revelar conflitos financeiros ou de outra natureza que possam ter 
influenciado seu trabalho. Os autores devem reconhecer no manuscrito todo o apoio 
financeiro para o trabalho e outras conexões financeiras ou pessoais com relação à 
pesquisa. O relator deve revelar aos editores quaisquer conflitos de interesse que 
poderiam influir em sua opinião sobre o manuscrito, e, quando couber,  deve 
declarar-se não qualificado para revisá-lo.  
Se os autores não tiverem certos do que pode constituir um potencial conflito de 
interesses, devem contatar a secretaria editorial da Revista. 

 Documentos 

Cada autor deve ler, assinar e anexar os documentos: Declaração de 
Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais (enviar este somente após a 
aprovação). Apenas a Declaração de responsabilidade pelos Agradecimentos deve 
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ser assinada somente pelo primeiro autor (correspondente).  
Documentos que devem ser anexados ao manuscrito no momento da 
submissão: 
1. Declaração de responsabilidade  
2. Agradecimentos  
Documento que deve ser enviado à Secretaria da RSP somente na ocasião da 
aprovação do manuscrito para publicação: 
3. Transferência de direitos autorais 
1. Declaração de Responsabilidade  
Segundo o critério de autoria do International Committee of Medical Journal Editors, 
autores devem contemplar todas as seguintes condições: (1) Contribuí 
substancialmente para a concepção e planejamento, ou análise e interpretação dos 
dados; (2) Contribuí significativamente na elaboração do rascunho ou na revisão 
crítica do conteúdo; e (3) Participei da aprovação da versão final do manuscrito.  
No caso de grupo grande ou multicêntrico ter desenvolvido o trabalho, o grupo deve 
identificar os indivíduos que aceitam a responsabilidade direta pelo manuscrito. 
Esses indivíduos devem contemplar totalmente os critérios para autoria definidos 
acima e os editores solicitarão a eles as declarações exigidas na submissão de 
manuscritos. O autor correspondente deve indicar claramente a forma de citação 
preferida para o nome do grupo e identificar seus membros. Normalmente serão 
listados em rodapé na folha de rosto do artigo. 
Aquisição de financiamento, coleta de dados, ou supervisão geral de grupos de 
pesquisa, somente, não justificam autoria. 
Todas as pessoas relacionadas como autores devem assinar declaração de 

responsabilidade.             
MODELO 
Eu,  (nome por extenso), certifico que participei da autoria do manuscrito intitulado 
(título) nos seguintes termos: 
"Certifico que participei suficientemente do trabalho para tornar pública minha 
responsabilidade pelo seu conteúdo."  
"Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que nem este 
manuscrito, em parte ou na íntegra, nem outro trabalho com conteúdo 
substancialmente similar, de minha autoria, foi publicado ou está sendo considerado 
para publicação em outra revista, quer seja no formato impresso ou no eletrônico." 
"Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei totalmente na obtenção e 
fornecimento de dados sobre os quais o manuscrito está baseado, para exame dos 
editores." 
Contribuição: 
_______________________________________________________________ 
_________________________                                            ___________________ 
           Local, data                                                                   Assinatura 
  
Documentos 
2. Declaração de Responsabilidade pelos Agradecimentos  
Os autores devem obter permissão por escrito de todos os indivíduos mencionados 
nos Agradecimentos, uma vez que o leitor pode inferir seu endosso em dados e 
conclusões. O autor responsável pela correspondência deve assinar uma 
declaração conforme modelo abaixo.                                              
MODELO 
Eu,  (nome por extenso), autor responsável pelo manuscrito intitulado (título): 

 Certifico que todas as pessoas que tenham contribuído substancialmente à realização deste 
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manuscrito mas não preenchiam os critérios de autoria, estão nomeados com suas 
contribuições específicas em Agradecimentos no manuscrito.  

 Certifico que todas as pessoas mencionadas nos Agradecimentos me forneceram permissão 
por escrito para tal.  

 Certifico que, se não incluí uma sessão de Agradecimentos, nenhuma pessoa fez qualquer 
contribuição substancial a este manuscrito.  

        Local, Data                                                                      Asssinatura 
3. Transferência de Direitos Autorais 
Enviar o documento assinado por todos os autores na ocasião da aprovação do 
manuscrito. 
A RSP não autoriza republicação de seus artigos, exceto em casos especiais. 
Resumos podem ser republicados em outros veículos impressos, desde que os 
créditos sejam devidamente explicitados, constando a referência ao artigo original. 
Todos as solicitações acima, assim como pedidos de inclusão de links para artigos 
da RSP na SciELO em sites, devem ser encaminhados à Editoria Científica da 
Revista de Saúde Pública. 
MODELO 
"Declaro que em caso de aceitação do artigo por parte da Revista de Saúde Pública 
concordo que os direitos autorais a ele referentes se tornarão propriedade exclusiva 
da Faculdade de Saúde Pública, vedado qualquer produção, total ou parcial, em 
qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem que a 
prévia e necessária autorização seja solicitada e, se obtida, farei constar o 
competente agradecimento à Faculdade de Saúde Pública e os créditos 
correspondentes."  
Autores: 
______________________________________________________________  
Título: 
______________________________________________________________ 
  
_______________________                         _______________________ 
       Local, data                                                   Assinatura  
  
_______________________                         _______________________ 
       Local, data                                                   Assinatura 
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