
Diabetes 

Equivalentes de 

Hidratos de      

Carbono 

EQUIVALENTES DE HIDRATOS DE CARBONO EXEMPLO DE TROCA DE ALIMENTOS 

ALIMENTOS QUANTIDADES EQUIVALENTES DE 
HIDRATOS DE CARBONO 

(= 1 porção de Hidratos Carbono) 

Leite 1 copo tipo galão (200-250 ml) 

Iogurte líquido     
magro, sem açúcar 

Uma embalagem (pode corres-
ponder a meia porção. Consulte 
o rótulo da embalagem) 

Iogurte sólido       
magro, sem açúcar 

Uma embalagem = meia porção 

Fruta  

Ameixas frescas 170 g = 2 unidades 

Ananás fresco 130 g = 1 rodela 

Banana 100 g = metade 

Manga 100 g = terça parte 

Cerejas 120 g = 10 pares 

Kiwi 135 g = uma unidade 

Maçã 120 g = uma unidade pequena 

Laranja 200 g = uma unidade 

Morangos 235 g = 14 a 15 unidades 

Nêsperas 190 g = 6 unidades 

Tangerina 
190 g = uma grande ou duas 
pequenas 

Pera 165 g = uma unidade 

Pêssego 200 g = uma unidade 

Nota: Os pesos das frutas e das batatas referem-se ao peso 

antes de descascadas ou preparadas para consumo. 

 Se precisa de prato com 2 porções de Hidratos de  
Carbono: 

 

 

 

 

 4 colheres de sopa de arroz podem, no dia seguin-
te, ser trocadas por 4 colheres de sopa de massa 
ou 2 batatas 

 

 Se precisa de lanche com 1 porção de Hidratos de  
Carbono: 

 

 
 

 Meio pão (25 g de pão) pode ser trocado, noutra 
tarde, por 2 tostas integrais ou 3 bolachas Maria 

= = 

= = 
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A Diabetes é uma doença crónica que se caracteriza 
pelo aumento dos níveis de glicose (açúcar) no     
sangue. 

Devidamente tratada, a Diabetes não impede o    
doente de ter uma vida perfeitamente normal e    
autónoma.  

Contudo, é fundamental que a pessoa com Diabetes 
se ajude a si mesma, autocontrolando a sua doença. 

 

ALIMENTOS COM HIDRATOS DE CARBONO 
 

 Massa, grão, feijão, ervilhas, favas, lentilhas, arroz ou 
batata: devem ser ingeridos com frequência. 

 Pão de mistura (trigo e centeio) é preferível ao pão 
branco. 

 Leite, iogurtes e fruta: de preferência entre as         
refeições principais, acompanhados de um pouco de 
pão ou tosta. 

 Açúcar, mel, doces, bolos, croissants, pudins,          
compotas: devem ser evitados! 

 
PORÇÕES DE HIDRATOS DE CARBONO 

 

 

O que é a Diabetes? EQUIVALENTES DE HIDRATOS DE CARBONO 

Hidratos de Carbono 

 A sua ingestão é indispensável, pois fornecem a 
maior parte da energia que precisamos. 

 Constituem os nutrientes que mais influenciam os 
níveis de glicose no sangue após as refeições. 

 Os alimentos com Hidratos de Carbono devem dis-
tribuir-se por 6 ou 7 refeições por dia (intervalo de 
cerca de 2,5 horas entre cada uma), em pequenas 
quantidades de  cada vez. 

 

 A quantidade de porções de Hidratos de Carbono 
necessária por dia é variável de pessoa para pessoa, 
dependendo da idade, peso, atividade física, situação 
clínica, entre outros fatores. 

 

 

 

 

 É importante que mantenha, de dia para dia, o nº de 
porções correspondentes a cada refeição. Para isso, 
pode trocar alimentos por outros equivalentes em  
termos de quantidade de Hidratos de Carbono, de for-
ma a variar a sua alimentação e manter a quantidade 
de Hidratos de Carbono de cada refeição. 

Mínimo: 12-13 porções de Hidratos de 
Carbono por dia (distribuídas por todas 

as refeições ao longo do dia) 

Utilize as tabelas a seguir apresentadas 
para o ajudar nessa tarefa 

ALIMENTOS QUANTIDADES EQUIVALENTES 
DE HIDRATOS DE CARBONO 

(= 1 porção de Hidratos Carbono) 

Batatas 
70 g = uma  batata do      
tamanho de 1 ovo 

Massa cozida 2 colheres de sopa 

Arroz “solto” cozido 2 colheres de sopa 

Grão cozido 3 colheres de sopa 

Lentilhas cozidas 3 colheres de sopa 

Feijão seco cozido 3 colheres de sopa 

Ervilhas cozidas 5 colheres de sopa 

Favas cozidas 5 colheres de sopa 

Sopa com uma batata ou 
equivalente por prato 

1 prato (250 ml) 

Pão de mistura 25 g = meio pão 

Pão de trigo 25 g = meio papo-seco 

Pão integral 30 g 

Bolachas integrais (sem 
açúcar) ou Maria® 

3 unidades 

Bolachas de água e sal 
Cream Creacker® 

2 unidades 

Bolachas de água e sal 
redondas 

4 unidades 

Tostas integrais 2 unidades 

Flocos de aveia (sem 
passas) 

2 colheres de sopa 

Flocos All Bran Plus® 3 colheres de sopa 

Flocos All Bran Flakes® 3 colheres de sopa 


