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EDITORIAL

hegamos ao nosso quarto número, e estamos ansiosos 
para compartilhar mais informações com você! Nessa 
edição, nosso desejo é melhorar a sua compreensão 

sobre rotulagem nutricional, as diferenças entre light, diet e zero e 
as diferenças entre sal e sódio.

Quanto mais informação você tiver a respeito da rotulagem nutri-
cional, mais fácil será realizar suas escolhas e adotar um estilo de 
vida saudável, pois muitos alimentos industrializados guardam 
segredos que precisamos desvendar... Desprenda-se das calorias! 
Saiba aproveitar ao máximo as informações sobre os nutrientes 
que devemos moderar o consumo e sobre os nutrientes que são 
importantes para nossa saúde. Além disso, saiba escolher ade-
quadamente um alimento light, diet ou zero.

Você sabe quanto devemos consumir de sal por dia? Todo sal 
pode ser consumido sem restrições? Esse assunto sempre desper-

some muito sal, portanto está mais exposta a problemas de saúde, 
como exemplo a hipertensão. 

Leia mais e tire suas conclusões...
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ROTULAGEM
NUTRICIONAL

s rótulos dos 
alimentos no Brasil 
constituem um 
dever dos fabri-

cantes e um direito assegura-
do pelo Código de Defesa do 
Consumidor. 
Todos devem ser regulamen-
tados pela ANVISA (Agência 
de Vigilância Sanitária), e têm 
por função principal estabe-
lecer comunicação entre o 
produto e o consumidor, 
orientando-o sobre os seus 
constituintes, auxiliando-o 
na decisão de compra, 
aumentando a eficiência do 
mercado e o bem-estar de 
quem o consome.
As informações contidas 
neles devem ser escritas de 
forma clara para facilitar sua 
compreensão e conter espe-
cificação correta de quanti-
dade, composição e quali-
dade, bem como os riscos 
que possam apresentar.

Portanto, os consumidores 
devem utilizar a rotulagem 
como ferramenta para a 
escolha dos alimentos que 
compõe sua dieta, promo- 
vendo assim alimentação 
saudável e qualidade de 
vida.

Entendendo os rótulos...

Os macronutrientes (car-
boidratos, proteínas e gordu-
ras) são os nutrientes que 
constituem as calorias dos 
alimentos ingeridos, logo, 
são geradores de energia. 

Já os micronutrientes (como 
cálcio, ferro, vitamina C, 
sódio, entre outros) são 
importantes para o bom fun-
cionamento do organismo, 
entretanto, não possuem 
calorias. 

Porção é a quantidade 
média do alimento que deve 

ser consumida por pessoas 
sadias. Ela deve ser informa-
da em medida padrão (gra-
mas, mililitros, etc) e também 
em medida caseira (copo, 
xícara, colher, etc), a fim de 
facilitar a compreensão do 
leitor em relação ao tamanho 
da porção, já que são 
utensílios existentes em 
qualquer residência.

% VD é o percentual de valor 
diário, que indica quanto um 
produto apresenta em ener-
gia em relação a uma dieta 
de 2000kcal ou nutrientes 
em relação às 
recomendações diárias. Vale 
lembrar que cada pessoa 
possui uma necessidade, 
tanto energética como de 
micronutrientes, portanto, 
conte sempre com um nutri-
cionista para auxiliá-lo a ter 
uma alimentação saudável e 
que atenda às suas neces- 
sidades!
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ertamente você já 
viu os termos 
Light, Diet e Zero 
em embalagens 

de certos alimentos, mas 
você sabe qual é a diferença? 
Existem critérios e condições 
específicas para o uso dessas 
expressões, vamos enten- 
der...

Light é o termo utilizado de 
forma opcional pelos fabri-
cantes para descrever e 
ressaltar o conteúdo de 
determinados nutrientes ou 
valor energético dos alimen-
tos, que devem ser reduzidos 

em pelo menos 25%, quando 
comparado a um alimento 
convencional.

Diet é a expressão usada em 
alimentos para fins especiais, 
nos quais se realizam modifi-
cações no conteúdo de nutri-
ente a fim de atender às 
necessidades nutricionais de 
pessoas em condições me-
tabólicas e fisiológicas espe-
cíficas, como por exemplo, 
diabéticos e hipertensos. 
Apresentam na sua com-
posição quantidades insig-
nificantes ou são totalmente 
isentos de algum nutriente. 

Zero, assim como os alimen-
tos Diet, possuem a exclusão 
total de algum componente; 
pode ser Zero Açúcar, Zero 
Caloria, Zero Gordura, Zero 
Sódio, entre outros.
Alimentos Light, Diet ou Zero 
não têm necessariamente a 
modificação no conteúdo de 
açúcares ou energia. Podem 
ser alteradas as quantidades 
de gorduras, proteínas, 
sódio, entre outros; por isso 
antes de comprar um produ-
to com essas características, 
faça a leitura do rótulo.

LIGHT x
DIET x
ZERO



tualmente, vive-
mos uma vida 
agitada, onde o 
tempo é precioso. 

Em função disso, consumi-
mos cada vez mais alimentos 
industrializados, que são 
super práticos e saborosos.
Só que essa praticidade pode 
ter um alto custo para a 
saúde, já que a grande maio-
ria desses produtos possui 
altos teores de sódio, um 
mineral que compõe o sal de 
cozinha (cloreto de sódio). 
Muitas pessoas não sabem, 
mas o sal além de ter a pro-
priedade de salgar os 
alimentos, é utilizado de 
forma exacerbada em produ-
tos salgados e doces por ter a 
capacidade de aumentar a 
sua palatabilidade (deixan-
do-os ainda mais irresistíveis 
e gostosos) e servir como 
meio de conservação (haja 
visto aquela carne seca ou 
bacalhau que comemos, que 
nem precisam ser armazena-
dos na geladeira!!!).
O consumo do sódio através 
do sal é importante para o 
bom funcionamento do 
nosso organismo, porém em 
pequenas quantidades. A 
recomendação    segundo    a 

Organização Mundial da 
Saúde de ingestão diária de 
sal é de no máximo 5g, o que 
equivale a 2g de sódio. 
Quando esse limite é excedi-
do, podemos desenvolver 
problemas de saúde, como 
por exemplo a pressão alta, 
doenças cardiovasculares, 
etc.

Sal light, sal rosa, sal negro, 
sal do himalaia... qual a 
diferença?

Esses sais, em relação ao sal 
de cozinha, são compostos 
de uma forma um pouco 
diferente.... Enquanto o sal 
convencional é formado 
apenas por sódio e iodo, 
esses outros possuem uma 
quantidade menor de sódio, 
e são acrescidos outros min-
erais, como magnésio, potás-
sio, etc.
Eles apresentam paladar um 
pouco diferente, não salgam 
tão facilmente os alimentos 
como o sal original e pos-
suem um preço muito mais 
alto. Entretanto, são vanta-
josos se consumidos numa 
quantidade adequada, pois 
se ele for utilizado duas vezes 
mais para salgar uma receita 

em relação ao sal normal, a 
quantidade de sódio ingeri-
da será a mesma! 
Dica! Independente do tipo 
de sal que você consome, o 
utilize com cautela! Sempre 
que possível, prefira temper-
os naturais (cebola, alho, 
ervas, limão, pimenta) para 
dar sabor às suas refeições! 
Ela ficará gostosa e saudável!

SAL x SÓDIO
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CURTA MAIS
INFORMAÇÕES
SOBRE NUTRIÇÃO...

FACEBOOK
Clínica Escola de Nutrição

Universidade Cruzeiro do Sul

BLOG
clinicaescolanutricao.wordpress.com

Você sabia que o Curso de Nutrição tem uma Clínica Escola
para atendimento à comunidade interna e externa?

Ligue e agende sua consulta – 2672-6247.
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