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Dieta para Diabéticos

Nutrição



ALIMENTOS NÃO ACONSELHADOS

n  Leite gordo ou condensado
n  Açúcar e Mel
n  Alimentos preparados com Açúcar: 

Bolos, compotas, refrigerantes, gelados, 
chocolates, sobremesas doces, rebuça-
dos, …)

n Alimentos designados “para diabéticos”
n Iogurtes com açúcar
n  Cacau e Chocolate
n  Frutos secos, cristalizados ou em calda
n  Frutas Oleaginosas: Azeitonas, amêndoas, 

amendoins, nozes, pinhões, avelãs, …
n  Bebidas alcoólicas, Licores
n  Cerveja

n  Refrigerantes
n Sumos de Fruta concentrados e 

conservados 

ALIMENTOS QUE DEVE INGERIR 
EM QUANTIDADE MODERADA

n  Carne
n	  Peixe 
n  Ovos (no máximo 2 ovos - 1 vez por se-

mana em substituição da carne ou do 
peixe)

n  Pão, Cereais, Farinha
n  Batata, Arroz, Massa
n  Leguminosas Secas (feijão, grão, soja, 

lentilhas, tremoços)
n  Leguminosas verdes (favas, ervilhas)
n  Queijos
n  Conservas de Carne ou de Peixe
n  Certos Órgãos e Vísceras: língua, miolos, 

tripas, fígado, …
n  Produtos de Salsicharia e Charcutaria: en-

chidos, galantinas, salsichas, …
n  Carnes e Peixes secos ou fumados
n  Azeite e Óleo Vegetal 
n  Manteiga, Margarina, Banha, Toucinho
n  Molhos: maionese, mostarda, ketchup, …
n  Banana, Uvas e Figos

ALIMENTOS DE CONSUMO LIBERAL

n  Água, Chá de Ervas (sem açúcar), Café de 
Cevada

n  Legumes: Abóbora, cenoura, cebola, 
nabo, agrião, alface, beringelas, cogume-
los, chuchu, feijão verde, pimentos, …

n  Hortaliças: Brócolos, couves (flor, lom-
barda, portuguesa, roxa, galega, 
coração-de-boi, …), grelos, nabiças, es-
pinafres, …

n  Saladas: Alface, tomate, cenoura, pepino, 
cebola, couve roxa, rabanete, …

n  Sopa de Legumes (com pouca batata, 
sem arroz ou massa e com muitos legu-
mes e hortaliças).

A diabetes é uma doença crónica  caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar 
(glicose) no sangue.

 A quantidade de glicose no sangue  denomina-se de glicémia. Quando os valores 
de glicémia são superiores a 115 mg/dl designa-se Hiperglicémia, quando são inferio-
res a 70mg/dl designa-se Hipoglicémia.

Existem 2 tipos de diabetes: a diabetes tipo 1 (insulino-dependente) e a diabetes 
tipo 2 (não insulino-dependente)

Tanto na Diabetes tipo1 como na Diabetes Tipo 2, a manutenção de um regime 
alimentar equilibrado  e a prática de exercício físico ajudam a manter os níveis de 
glicémia  controlados.

ATENÇÃO: Se sentir um mal estar repentino, fome súbita, perda de força, sensação 
de desmaio, suores frios, palpitações, tremor interior (sinais de hipoglicémia), dissolva 
1 pacote de açúcar num copo de água e beba. Se passados 10 minutos estes sintomas 
persistirem, repita a operação. 

Lembre-se que o açúcar como alimento não serve, mas é um excelente remédio 
em situação de hipoglicémia e deve ser usado à menor suspeita,

Conselhos Gerais

n  Fa ç a  u m a  a l i m e n t a ç ã o  v a r i a d a  e 
equilibrada.

n  Faça uma alimentação fraccionada, ou seja, 
coma muitas vezes ao dia (pelo menos 6) e 
em pequenas quantidades de cada vez.

n  Evite ficar mais de 2 a 3 horas sem comer 
durante o dia e mais de 7 a 8 horas durante 
a noite.

n  Coma devagar e mastigue muito bem os 
alimentos.

n  Evite a ingestão de açúcar e alimentos açu-
carados (bolos, doces, compotas, mel, so-
bremesas doces, rebuçados, …).

n  Leia cuidadosamente os rótulos das emba-
lagens; ingredientes com palavras termi-
nadas em “-ose” (ex: sacarose, glucose, …) 
significam açúcares, pelo que esses alimen-
tos devem ser evitados.

n  Em substituição do açúcar poderá ser utili-
zado adoçante. 

n  Faça uma alimentação rica em fibras. Coma 
uma grande quantidade de saladas, legu-
mes, hortaliças, ….

n  Aconselha-se a ingestão diária de sopa 
(com pouca batata, sem arroz ou massa e 
muitos legumes e hortaliças).

n  Utilize as gorduras como condimento e 
não como alimento, ou seja, sirva-se delas 
apenas na quantidade mínima indispensá-
vel para cozinhar e temperar os alimentos.

n  Não abuse no consumo de sal.
n  Beba no mínimo 1,5 L de água por dia, de 

preferência fora das refeições.
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