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ALIMENTAÇÃO 

E  DIABETES  

Atividade Física   

Aconselha-se a prática de exercício físico regu-

lar. Porém o tipo de exercício físico e a intensi-

dade deve ser adequada à sua  idade e situação 

clínica. 

Atenção: Não pratique exercício físico em 

jejum! 

A terapêutica nutricional personalizada deve-

rá ser prescrita e acompanhada por um Dietis-

ta/Nutricionista.  

As suas necessidades nutricionais dependem 

de vários fatores, idade, peso, sexo, atividade    

física, horário de trabalho, glicémia, para além 

do diagnóstico principal e doenças associadas. 
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Importante 



O QUE É A DIABETES? 

Surge quando o organismo não é capaz de 

manter o nível de açúcar (glicose) no san-

gue dentro dos limites normais (glicemia), 

por   défice ou inexistência de insulina.  

GLICOSE 

INSULINA  

Alimentação Saudável  

Regras Gerais 

 Fracionar a alimentação - fazer pequenas refeições 
ao longo do dia (5 a 6 por dia); 

 Incluir alimentos ricos em fibra, nas refeições,     
iniciar o almoço e jantar com sopa de legumes; 
acompanhar o prato principal com legumes cozidos 
ou crus; ingerir pão de mistura ou outro rico em 
fibra (farelo); 

 Incluir na sua alimentação fruta - 3 peças de fruta 
por dia ; 

 Privilegiar o consumo de fontes de gorduras       
saudáveis como azeite e peixe; 

 Evitar as gorduras saturadas contidas nos           pro-
dutos de pastelaria, charcutaria, carnes gordas,       
lacticínios gordos; 

 Reduzir os fritos, guisados, molhos e  refeições   
pré confecionadas. 

 Privilegiar o uso  de ervas aromáticas e especiarias 
em substituição do sal. 

 Evitar o consumo de bebidas alcoólicas. 

 Evitar o consumo de açúcar e produtos açucarados 

 Incluir água na sua  alimentação. Recomenda-se   
1,5 a 2L por dia.   

Diabetes Mellitus Tipo II 

É a forma de diabetes mais comum. Associa-se ao 

excesso de peso, obesidade e estilo de vida.  

A alimentação quando adequada à situação 

clínica e às necessidades nutricionais tem um 

papel relevante no tratamento. 

A alimentação da pessoa com diabetes mellitus 

deve ser baseada nos princípios de uma alimenta-

ção saudável,  completa, variada e equilibrada.. 

Alimentação 

Saudável 

Exercício  

Físico 

Terapêutica 

Medicamentosa 

Forma mais simples de açúcar, provenien-

te dos alimentos, indispensável ao nosso           

organismo como fonte de energia.  

Hormona produzida pelo pâncreas,              

responsável por ajudar a glicose a passar 

do sangue para o interior das células, 

para a produção de energia.  

Diabetes Mellitus Tipo I 

Surge, quando as células do pâncreas deixam de 

produzir insulina.  

Tratamento 


