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Introdução: Atualmente as doenças crônicas estão entre as que mais acometem a população 

brasileira, sendo a principal causa de morte entre os adultos [1]. E isto se deve aos inúmeros 

fatores existentes, dentre eles, destaca-se o padrão alimentar, constituído pela ingestão de 

alimentos com alto teor de sal, gorduras e carboidratos refinados. O consumo total de sódio 

tem como principais fontes os alimentos processados (75%), do sal proveniente da adição em 

preparações (15%), e o sódio intrínseco (10%) [2]. Estima-se que 30% da hipertensão arterial 

é decorrente do consumo elevado de sódio e pode estar associada à Síndrome Metabólica e ao 

desenvolvimento de doenças renais, doenças cardiovasculares, dentre outras [3,4]. A 

hipertensão arterial se caracteriza pela elevação sustentada dos níveis pressóricos (≥ 140 e/ou 

90 mmHg) e comumente está associada a distúrbios metabólicos, funcionais e estruturais de 

órgãos - alvo. Este quadro pode ser agravado quando há a presença de dislipidemia, obesidade 

abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito [4]. A orientação nutricional para 

pacientes hipertensos está voltada para a redução do sal adicionado às preparações culinárias e 

restrição no consumo de alimentos processados [2]. Para que a população tenha acesso as 

informações nutricionais dos alimentos e para que seja possível fazer escolhas saudáveis é 

importante que a população se aproprie da leitura dos rótulos e que inclua essa atividade na 

sua rotina diária. A rotulagem nutricional compreende toda a descrição destinada a informar o 

consumidor sobre as características nutricionais de um alimento, devendo conter informações 

claras, que permitam o acesso da população. Porém, cerca da metade dos indivíduos que leem 

os rótulos dos alimentos não compreendem as informações [5]. Deste modo, é importante que 

sejam empregadas ferramentas educativas que estimule a população ter o hábito de ler e 

compreender as informações contidas nos rótulos dos alimentos. Objetivando orientar sobre a 

presença de sódio nos alimentos industrializados e as consequências do consumo excessivo 

deste mineral para a saúde, as equipes de Nutrição e Enfermagem do Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e outras drogas (CAPS AD) realizaram atividade de educação em saúde 

voltada aos usuários do respectivo serviço. Objetivos: Relatar a experiência vivenciada em 

uma atividade educativa de caráter multiprofissional, promovida pelas equipes de Nutrição e 

Enfermagem do CAPS AD sobre rotulagem nutricional, presença de sódio nos alimentos 

industrializados e as consequências do consumo excessivo de sódio para a saúde. Descrição 

da Experiência: Na tarde do dia 23 de maio de 2019, foi realizado no CAPS AD uma 

atividade educativa sobre rotulagem de alimentos, com ênfase no teor de sódio existente nos 

alimentos, e as consequências do consumo excessivo para a saúde. A atividade contou com a 

participação de três usuários do serviço, além das equipes de Nutrição e Enfermagem. A 

atividade iniciou com a equipe de Nutrição apresentando o tema “O que são rótulos?” 

utilizando como ferramenta um cartaz com o modelo de um rótulo de macarrão instantâneo, 

momento em que foi esclarecido aos participantes sobre os ingredientes e informação 

nutricional presentes no rótulo do respectivo alimento, explicando sobre os aditivos, 
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conservantes, e o teor de sódio presente no produto. Em seguida, os usuários participaram de 

um jogo em que precisavam classificar os alimentos de acordo com o que entenderam sobre o 

assunto discutido, considerando o teor de sódio e o risco para a saúde. Para a classificação 

foram utilizadas as cores: verde, amarelo, e vermelho, que simbolizavam um semáforo, 

indicando o teor de sódio em: adequado, alerta, e inadequado, respectivamente. Durante o 

jogo os participantes descobriam se a classificação estava certa, e podiam compartilhar e 

esclarecer as dúvidas com o grupo. Ao final a equipe de Enfermagem expôs sobre as 

consequências do consumo excessivo de sódio e aferiu a pressão arterial (PA) de todos os 

participantes, explicando os valores de referência desejáveis para um individuo ser 

considerado normotenso. Resultados: Durante a atividade os usuários do serviço se 

mostraram bastante participativos e dispostos a aprender sobre o tema proposto. Muitos 

afirmaram não ter o habito de ler os rótulos dos produtos, e não ter conhecimento sobre o alto 

teor de sódio presente nos alimentos industrializados, desconheciam que havia sódio mesmo 

nos alimentos doces, como biscoitos. Além disso a atividade possibilitou aos participantes 

conhecer o valor da PA, e sua classificação, assim como os riscos para a saúde. As equipes 

tiveram oportunidade de interagir com os participantes, esclarecendo dúvidas e identificando 

a percepção destes sobre o tema. Conclusão: A atividade proporcionou aos usuários o 

conhecimento de temas que irão colaborar para escolhas alimentares saudáveis, possibilitando 

que exerçam autonomia sobre as decisões que envolvem sua saúde. Para a equipe de Nutrição 

do CAPS AD foi uma oportunidade de trabalhar com profissionais de outra área, e 

compartilhar conhecimentos acerca de temas tão relevantes para a promoção da saúde pública. 
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