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Alimentação   

Saudável 

Diabetes 

ÁGUA 
 

 Pelo menos 1,5 L de água por dia. 

 Pode beber chás sem cafeína (ex: tília, camomila,    
cidreira, limão) sem açúcar. 

 Evite sumos e refrigerantes! 

 

BEBIDAS ALCOÓLICAS 
 

 Pode beber à refeição até 2 copos de vinho por dia se 
for homem ou até 1 copo de vinho por dia se for     
mulher. 

 PROIBIDAS nas grávidas, em caso de doença do pân-
creas ou do fígado, alterações da sensibilidade ou má       
circulação, hipoglicemias frequentes, triglicerídeos 
elevados. 

 

CONFEÇÃO DOS ALIMENTOS 
 

 Prefira cozidos, grelhados, estufados e assados sem 
molhos gordos. 

 Evite fritos e guisados. 

 Modere a utilização de sal como tempero (pode    
substituí-lo por salsa, coentros, orégãos, cebolinho, 
louro, alecrim, noz-moscada, etc). 

Deve ser variada, simples e saudável 

DICAS IMPORTANTES 

 Vigie o seu peso 1 vez por mês. 

 Nunca vá às compras com fome, pois vai comprar    
alimentos mais calóricos. 

 Faça a lista de alimentos necessários antes de ir às 
compras. 

 Leia os rótulos: os ingredientes aparecem por ordem 
decrescente de quantidade presente nos alimentos. 

 Sente-se para comer. 

 Coma devagar, saboreie os alimentos. 

 Coma a horas certas, não salte refeições. 

 Procure variar os alimentos que come. 

 Tente reduzir o tamanho das porções. 

 Não coma enquanto vê televisão ou lê, pois vai perder 
o controlo do que come e de quanto come. 

 Se comer fora, tente ingerir as porções do costume. 

Deve ser a bebida de primeira escolha 

Beber com moderação 



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. 

Salada/Legumes Carne/Peixe/Ovos 

Massa/Arroz/Batata/Grão/ 

Feijão/Ervilhas/Favas/Lentilhas 

HIDRATOS DE CARBONO 

 

 

 Prefira massa, grão, feijão, ervilhas, favas, lentilhas, 
arroz ou batata. 

 Coma pão de mistura (trigo e centeio) em vez de pão 
branco. 

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

 Distribua os alimentos com Hidratos de Carbono por 6 
ou 7 refeições por dia, em pequenas quantidades de 
cada vez. 

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

 Para substituir o açúcar: podem ser usados, com 
moderação, adoçantes que contêm estévia, asparta-
me, acesulfame de potássio, sucralose, sacarina ou 
ciclamato (os 2 últimos não aconselhados nas grávi-
das). 

 

PROTEÍNAS 

 

 Prefira carnes magras, peixe, ovo e leite, iogurtes, 
manteiga ou queijo magros. 

 Quando comer leguminosas (grão, feijão, ervilhas, 
favas, lentilhas) deve reduzir a quantidade de carne ou 
peixe para metade. 

O que é a Diabetes? 

Importância da Alimentação 

no controlo da Diabetes 

Elaboração do prato 

 Permite um bom controlo dos níveis de glicose 
no sangue. 

 Previne ou trata o excesso de peso, a elevação 
da tensão arterial e os níveis de gordura no 
sangue. 

GORDURAS 
 

 Prefira consumo de peixe (mais de 2 refeições por  
semana), azeite (para cozinhar ou temperar), óleos 
vegetais (apenas para temperar), soja, noz, amêndoa 
ou amendoim. 

 Carnes: preferir de aves (sem peles), coelho, porco 
“magro” ou vaca “magra”. 

 Evite carnes gordas, enchidos, leite gordo, queijo    
gordo, natas. 

 Evite folhados, batatas fritas, bolachas com cremes. 

 
 

 

VEGETAIS 

 

 Coma regularmente legumes, hortaliças, feijão, grão, 
ervilha, fava. 

 Coma sopa diariamente como 1º prato (idealmente 
sem batata e sem arroz). Experimente substituir a 
batata por courgette ou chuchu. 

 Coma 2 a 3 peças de fruta médias por dia, de          
preferência cruas e entre as refeições, acompanhadas 
de um pouco de pão ou tosta. 

 

 

Fornecem a maior parte da energia que precisamos 

Devem ser consumidos em abundância 

São necessárias em quantidade moderada  

A sua ingestão deve ser reduzida 
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