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DESCRIÇÃO DO ESTUDO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o fator de risco modifi-
cável para eventos cardiovasculares mais importante, sobretudo, 
para o acidente vascular cerebral.1,2 A relação entre consumo 
de sódio e a elevação da pressão arterial sistólica com o avan-
çar da idade já foi bem estabelecida.3 Além disso, a redução do 
consumo de sal tem o potencial de prevenir ou retardar o apare-
cimento de HAS, bem como de melhorar o controle da pressão 
arterial (PA) de hipertensos.4-6 Apesar das diretrizes internacio-
nais de tratamento dos pacientes hipertensos recomendarem a 
dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) para se 
atingir os valores considerados ideais de consumo de sal, algorit-
mos específicos de como se atingir estes valores não existem.7-9 

Com o objetivo de avaliar se métodos de aconselhamento 
de restrição de sódio podem ser incorporados com sucesso em 
serviços de atendimento primários aos pacientes hipertensos, o 
presente estudo foi conduzido. Trata-se de uma revisão sistemá-
tica da literatura, que identificou estudos randomizados contro-
lados de aconselhamento dietético sobre redução de consumo 
de sal. Redução esta documentada por diminuição significativa 
na taxa de excreção de sódio urinário em 24h, e em valores de 
pressão arterial em hipertensos não tratados. De um número 
inicial de 2.611 artigos, após criteriosa seleção, seis foram con-
siderados para o estudo. 

Os seis estudos foram eficazes em reduzir o consumo de sódio 
com reduções nas taxas de excreção de sódio urinário em 24h, 
variando de 73 a 93 mmol/dia nos grupos de intervenção versus 
3,2 a 12,5 mmol/dia nos grupos controle. Esta variável foi asso-
ciada com uma redução da pressão arterial de 4 a 27 mmHg entre 
os grupos. Em quatro destes seis estudos, os métodos de acon-
selhamento foram descritos com detalhes suficientes para serem 

reproduzidos. Apesar destes bons resultados e da possibilidade de 
reproduzir a metodologia empregada, a implementação dos méto-
dos de aconselhamento não foi considerada viável em serviços de 
atendimento primário em países como Canadá, Estados Unidos 
da América e Reino Unido. Isto porque, além das várias sessões 
de aconselhamento, as intervenções estudadas eram suplemen-
tadas com alimentos previamente preparados, aulas de culinária 
comunitárias e treinamento intensivo dos pacientes.
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COMENTÁRIO
O consumo de sódio acima da recomendação da Organização 
Mundial de Saúde, que estabelece um máximo de 2 g/dia, foi 
responsável por 1,65 milhões de mortes por causas cardiovascula-
res no ano de 2010.10 A redução deste consumo na população mun-
dial é um grande desafio e, apesar de haver uma recomendação 
quase consensual entre as diretrizes internacionais de manejo 
da HAS de que a dieta DASH é o caminho mais adequado para 
se atingir este fim, não há uma forma simples de implementá-la. 
Pelo contrário, os estudos de intervenção que mostram bene-
fícios na redução do sódio utilizam métodos de pouca abran-
gência, devido a necessidade de grande número de profissionais 
e de recursos. Assim, torna-se praticamente inviável fazer 
com que a redução do consumo de sal seja seguida em larga 
escala. Há uma necessidade de se desenvolver formas mais 
abrangentes de reduzir o consumo de sódio da população, e 
que sejam viáveis de serem seguidas em serviços de atenção 
primária à saúde. 
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