
A leitura adequada do rótulo no momento da compra é muito      
importante para o consumidor, pois permite-lhe conhecer melhor 
os alimentos, e efetuar escolhas mais equilibradas e saudáveis.  

Para escolhas mais equilibradas, nomeadamente se é diabético,  
prefira alimentos com menores quantidade de açúcar, gordura    
saturada e sal.  

Compare a declaração nutricional dos produtos da mesma categoria 
e adquira os que contenham valores mais reduzidos de açúcar,  
gordura e sal. 

Se os primeiros ingredientes da lista de ingredientes forem      
açúcares ou gorduras, devem ser substituídos por  opções mais  
saudáveis. 

Os açúcares podem estar disfarçados e aparecer com outros nomes, 
como: açúcar invertido, mel, xarope de milho, glicose, xarope de 
glicose, frutose, sacarose, maltose, lactose, dextrose,            
polidextrose, maltodextrina, entre outros. 

Também as gorduras podem aparecer sob os nomes de óleos vegetais 
(de coco, palma, milho, amendoim), cremes vegetais 
(margarina), gordura hidrogenada ou parcialmente hidrogenada, 
entre outros. 

Que cuidados ter no momento da escolha? 

AÇÚCAR  

E  SAÚDE   

CARDIOVASCULAR 

 



O que são os rótulos dos alimentos? 

O açúcar provém dos doces, mas também da fruta, do pão, da massa, da batata 

e do arroz,  que em excesso contribui para o envelhecimento prematuro e 
endurecimento das paredes das artérias, levando ao aparecimento precoce 
das doenças cardiovasculares. 

 

A Diabetes Mellitus           

caracteriza-se por um      

aumento do açúcar no sangue. 

Quando não tratada, causa doenças 

graves como o enfarte agudo do       

miocárdio, trombose cerebral (AVC),       

insuficiência renal, problemas visuais 

(cataratas, cegueira), perda de sensibilidade 

que origina feridas de difícil cicatrização e a 

amputações, entre outras  complicações. 

FORMIGUEIRO 

Antes de comprar um alimento, verifique em que lugar na lista aparece o açúcar, 
a gordura e o sal, pois os primeiros ingredientes são os que estão presentes em 
maior quantidade.  

Estão também claramente identificados todos os alergénios e aditivos. 

Sabia que um diabético tem 5 vezes mais 
probabilidade de ter uma doença cardíaca, 
reduzindo a esperança média de vida entre 5 a 15 anos? 

SINTOMAS DA DIABETES 

lista de ingredientes 

O rótulo é composto por um conjunto de elementos que 
identificam o alimento, os seus ingredientes e de outras 
informações relevantes para o seu consumo, preparação e 
conservação.  
 

No momento da escolha, o foco deve incidir na: 

É obrigatória menção de todos os 
ingredientes utilizados no seu 
fabrico, por ordem decrescente 
de quantidade  utilizada.  

A apresentação do valor energético e quantidade de alguns nutrientes, 
normalmente é apresentada sobre a forma de tabela, contendo a quantidade de 
energia (Kcal), lípidos (gordura) totais e saturados, hidratos de carbono, 
especificando o açúcar, proteína, fibra e sal. 

declaração nutricional 


