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Posicionamento das Ordens dos Enfermeiros, dos Farmacêuticos, dos Médicos, dos 

Médicos Dentistas e dos Nutricionistas face ao consumo de alimentos com excesso de 

sal, nomeadamente bolachas e biscoitos pré-embalados, flocos de cereais e cereais 

prensados e batatas fritas ou desidratadas 

 

As Doenças Crónicas Não Transmissíveis (DCNT) são responsáveis por cerca de 80% da 

mortalidade na Europa, sendo as doenças do aparelho circulatório a maior causa de morte 

prematura, seguida pelo cancro (1). Em Portugal o cenário é semelhante (2) . Para além do 

impacto na morbilidade e mortalidade prematura, as DCNT representam um pesado fardo nas 

economias nacionais, aumentando os custos dos serviços de saúde, perda de produtividade e 

aumento das desigualdades na saúde (3-5). É reconhecido que o peso social das DCNT e das 

doenças oncológicas tem vindo a crescer fazendo com que o crescimento significativo da 

despesa terapêutica esteja a colocar um stress adicional financeiro sobre o SNS colocando em 

risco a sua sustentabilidade. 

 

Os estilos de vida são um fator determinante na mudança de padrão de saúde e doença 

assistido, sendo a obesidade e a alimentação inadequada, excessivamente energética, rica em 

açúcar, sódio e gordura saturada, contribuidores importantes para o aumento das DCNT (6, 7).  

Segundo os resultados de 2015, em Portugal os fatores de risco que mais contribuem para o 

total de anos de vida saudável perdidos (DALY) pela população portuguesa são os hábitos 

alimentares inadequados (15,8%) e a hipertensão arterial (13,0%)(8). Estes fatores de risco são 

modificáveis e estão fortemente associados ao consumo excessivo de sal. Para Portugal 

estimou-se que o excesso de consumo de sal constitui o risco alimentar evitável que mais 

contribui para a perda de anos de vida saudável: estimam-se em 77 mil os anos de vida 

potencialmente perdidos pela população portuguesa em 2015, devido a morbilidade ou 

mortalidade prematura maioritariamente por doenças do aparelho cardiovascular e doenças 

oncológicas, em proporções de 72% e 21%, respetivamente (8).  

 

A população adulta portuguesa em média consome mais de o dobro do recomendado (10,7 

g/d) (9), verificando-se também consumos excessivos nas faixas etárias mais jovens como as 

crianças e os adolescentes (10).  
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Assim, o sal deverá ser uma das prioridades nacionais de diminuição de consumo, devido ao 

consumo claramente excessivo face às recomendações de um consumo inferior a 5 g/d da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) desde idades precoces e ao seu impacto nocivo na 

saúde (9, 10). A redução do consumo de sal pela população é considera pela OMS como um 

“best buy” na sua relação custo-efetividade (11). 

 

Tendo em conta os dados do último Inquérito Alimentar Nacional – IAN-AF (2016-2017), os 

produtos que mais contribuem para a ingestão de sal (excluindo a restauração, que também é 

muito relevante) são: o pão e tostas, charcutaria, queijo, bolachas bolos e doces, snacks 

salgados e pizzas (12). O High Level Group on Nutrition and Physical Activity da Comissão 

Europeia e a OMS, sugerem um conjunto de categorias de alimentos que constituem os 

principais veículos de sal na alimentação dos cidadãos e que devem ser regulados nesse 

contexto, nomeadamente, os cereais de pequeno-almoço, batatas fritas e snacks salgados, 

entre outros que sejam relevantes no contexto nacional (13).  

 

Reconhecida a necessidade de atuar sobre os desafios colocados pelo cenário atual de doença, 

os países membros da União Europeia comprometeram-se a atuar através de políticas 

alimentares para a prevenção de obesidade e DCNT associadas à alimentação (14). Com a 

adoção do Plano de Ação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para 2015-2020 (15), 

tornou-se claro o compromisso de desenvolver ambientes alimentares mais saudáveis através 

de uma ação concertada que permitisse tornar mais acessíveis os alimentos mais saudáveis.  

 

A utilização de medidas económicas, como a taxação e subsidiação de alimentos, foi 

considerada como uma ferramenta possível de promoção da alimentação saudável de forma a 

guiar a escolha do consumidor (15), considerando que o preço dos alimentos é um dos fatores 

com maior influência na escolha alimentar (16). O impacto da taxação ou subsidiação nos 

alimentos deve ser analisado do ponto de vista económico, tendo em consideração os ganhos 

em saúde, a poupança nos custos do serviço de saúde e a redução das desigualdades sociais 

(17-19).  

 

No Plano de Ação Alimentar e Nutricional da Europa 2015-2020, recomenda-se a adoção de 

medidas fiscais para assegurar o acesso a uma dieta e bebidas saudáveis e a uma cadeia 
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alimentar saudável e sustentável (22, 23). De acordo com a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, as medidas fiscais devem ser parte integrante das estratégias 

para modificar o padrão de doença (24). A reunião do Fórum Nacional do Coração no Reino 

Unido, em junho de 2012, concluiu que a aplicação de impostos adicionais sobre alimentos 

que não são saudáveis deve fazer parte de um pacote de políticas de saúde pública para uma 

resposta proporcional à atual crise da alimentação (25). 

 

Na Hungria, o imposto criado para aplicar a alimentos com elevado teor de açúcar, sal e 

gordura, que entrou em vigor em setembro de 2011 – com o objetivo de reduzir o consumo de 

produtos alimentares que não são úteis do ponto de vista da saúde pública e promover uma 

alimentação saudável (para tornar as escolhas alimentares saudáveis acessíveis e para 

melhorar o financiamento público dos serviços de saúde, especialmente programas de saúde 

pública) – apresentou resultados favoráveis, demonstrando que o consumo destes produtos 

reduziu e que as receitas fiscais planeadas foram atingidas (26). Mais ainda se verificou que 

mais de dois terços das pessoas que alteraram o consumo mudaram para uma alternativa mais 

saudável, sendo no caso dos snacks salgados 86% da população mudou o consumo para fruta 

fresca (26). 

 

Em Portugal, já se encontra em vigor uma medida fiscal com objetivo semelhante, a taxação 

das bebidas açucaradas, prevista na lei do OE 2017, e que parece dar indícios de resultados 

como a promoção da reformulação dos produtos pela Indústria dos refrigerantes, uma 

redução de 20-25% no consumo das bebidas refrigerantes com maior teor de açúcar, uma 

redução de 4250 toneladas de açúcar através de refrigerantes face a 2016. 

 

A indústria alimentar tem um papel fundamental a desempenhar na estratégia para reduzir a 

ingestão de sal na população. Muitos produtos terão que ser reformulados, o que será uma 

tarefa desafiante, na medida em que o sal altera significativamente as propriedades dos 

alimentos, especialmente o gosto, a textura e a aparência, no entanto, existem profissionais de 

saúde como nutricionistas e vários documentos orientadores que auxiliam a reformulação de 

produtos nesse sentido (27). São vários os estudos que apontam que uma redução gradual não 

afeta a preferência do consumidor (28, 29). 

 












