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A alimentação das grávidas com 
diagnóstico de Diabetes Gestacional 

deve ser completa, variada, 
equilibrada e estruturada de acordo 

com as necessidades individuais. 

Recomendações gerais na 
gravidez 

 
• Fracionamento alimentar adequado em 6 
refeições, dando importância ao pequeno-
almoço e à ceia; 

• Privilegiar o consumo de hortícolas, 
iniciando as refeições com uma sopa de 
legumes; 

• Preferir o peixe gordo (salmão, cavala, 
atum, sardinha) e carnes brancas (aves e  
coelho), evitando carnes vermelhas; 

• Beneficie os métodos de confeção 
saudáveis, como os cozidos, os assados com 
pouca gordura, e os grelhados; 

• Adeque o consumo de fruta por dia, como 
sobremesa ou no intervalo das refeições; 

• Comer 3 porções de laticínios meio-gordo 
ou magro por dia; 

• Opte pelo o azeite como gordura para 
cozinhar e temperar; 

• Substitua o sal por especiarias e ervas 
aromáticas; 

• Evite alimentos com açúcar de absorção 
rápida (chocolates, refrigerantes e mel); 

• Beba 1,5 - 2 litros água por dia; 

• Pratique atividade física, pelo menos 15 a 
20 minutos diários, se possível no período 
após refeições; 

• Conheça os alimentos processados lendo os 
rótulos, tendo atenção à lista de ingredientes; 

• Coma devagar e mastigue calmamente. 
 

A roda dos alimentos indica-nos os 

princípios de uma alimentação 
saudável. 
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 Uma alimentação saudável 

durante a gravidez , beneficia a 

sua saúde, a do seu bebé e 

promove hábitos de vida 

saudáveis.   

Terapêutica Nutricional 

A terapêutica nutricional é fundamental no 
tratamento da diabetes gestacional durante 
toda a gravidez. O plano alimentar deve 
atender aos princípios de quantidade e 
qualidade das refeições, assegurando a 
adequação do ganho de peso.  
 
• A dieta deve ser fracionada em 6 refeições, 

de forma a  evitar episódios de 
hiperglicemia ou hipoglicemia; 

• A ceia deve incluir hidratos de carbono 
complexos (pão, tostas, bolachas sem 
adição de açúcar e de sal); 

A adesão ao plano alimentar é fundamental 
para o bom controle glicémico, contribuindo 
para a incorporação de um estilo de vida 
adequado, mesmo após o término da 
gestação. 

 

Objetivos da terapêutica nutricional: 

• Promover o consumo de alimentos mais 
saudáveis e atividade física para o ganho 
de peso adequado; 

• Assegurar um aporte nutricional 
equilibrado e adaptado às necessidades; 

• Evitar ou minimizar as flutuações 
extremas de glicémia; 

• Prover adequada nutrição materno-fetal; 

• Prevenir o desenvolvimento de Diabetes 
Mellitus tipo 2 no futuro. 
 

 

O que é a Diabetes 
Gestacional? 

A Diabetes Gestacional define-se como 
uma intolerância aos hidratos de carbono, de 
grau variável, que é diagnosticada ou 
reconhecida pela primeira vez durante a 
gravidez.  

 

Monitorização da glicémia 

Recomendável desde o diagnóstico até ao 
final da gestação. Consta na avaliação das 
glicémias no domicilio conforme indicação  do 
seu médico.  O cumprimento de uma terapia 
nutricional e atividade física apropriada visam 
evitar oscilações de glicémia, bem como incutir 
simultaneamente hábitos e estilo de vida 
saudáveis.  

 

Alimentos recomendados  

 Alimentos ricos em fibras: cereais, 
leguminosas e hortícolas; 

 Alimentos ricos em gordura 
monoinsaturada: azeite, frutas 
oleaginosas (amêndoas, nozes); 

 Alimentos ricos em gorduras 
polinsaturadas (ácidos gordos ómega 3 
e ómega 6): peixe; 

 Alimentos com hidratos de carbono 
complexos: arroz, leguminosas (feijão); 

 Diversificar e adequar o consumo de 
fruta, sempre que possível consumir 
com casca; 

 Iniciar o almoço e o jantar com uma 
sopa de vegetais; 

 Eleger a água como principal fonte de 
hidratação.  

 Alimentos desaconselhados  

 Bebidas alcoólicas; 
 Açúcar ou alimentos ricos em açúcar: 

produtos de pastelaria, refrigerantes, 
chocolates e mel; 

 Alimentos ricos em gorduras 
saturadas: enchidos, carnes vermelhas. 

 

Atividade física  
  A prática de exercício na gestação 
tem como benefício a redução da glicémia 
e o controlo de peso. 

 Recomenda-se a realização de 15 a 
20 minutos de caminhadas ou exercícios 
de baixo impacto, na ausência de 
contradições médicas. 


