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Alimentação Saudável para Pessoas com
Diabetes
Este guia tem como objectivo fornecer informação a pessoas
com diabetes sobre como se alimentar saudavelmente. Fornece
um esquema possível para um plano alimentar de 1500 Kcal
e informação sobre equivalentes alimentares.
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COMO DEVE SER A ALIMENTAÇÃO DE UMA PESSOA COM
DIABETES?
As pessoas em geral devem fazer uma alimentação diversificada (com alimentos de tipos
diferentes ao longo do dia) e polifracionada (comendo pelo menos 5 vezes por dia) e com um
nível de calorias diário que seja adaptado ao sexo, à actividade física e do peso que se deseja
vir a atingir no futuro.
Um homem que trabalhe no sector terciário (p.e. um lojista), com 55 anos e 78 Kg de peso,
que tenha como peso ideal 65 Kg deverá ingerir cerca de 2300 Kcal por dia.
Pergunte ao seu médico, ou investigue na internet quais as calorias recomendadas para a sua
situação particular.
As pessoas diabéticas, devem seguir as recomendações previamente enunciadas e
adicionalmente evitar ingerir hidratos de carbono que sejam rapidamente absorvidos pelo
estômago e intestinos (p.e. açucares e derivados).

PLANO ALIMENTAR DE 1500 KCAL
Este plano pode ser usado sem alterações se a dose diária recomendada de Kcal for de 1500.
Se a dose for superior este plano deve ser adaptado de forma a atingir as Kcal recomendadas.
O mais importante para atingir as Kcal recomendas é não ultrapassar as quantidades
recomendadas para cada alimento. Confeccione os alimentos de forma que fiquem saborosos.
Tempere com ervas aromáticas e não com sal.

Pequeno Almoço



1 copo pequeno de leite (1,5 dl)
Meia peça de fruta (75 g)

Lanche a Meio da Manhã



2 tostas
1 iogurte natural

Almoço







Sopa de legumes (150 g)
Salada de alface (3 folhas) ou agrião
2 batatas pequenas (60 g cada) ou 1 dl de massa ou 1 dl de arroz ou 1 dl de puré de
batata ou 1 dl de leguminosas secas (ervilhas, favas, feijão ou grão) ou 1 pão (40 g)
90 g de carne ou peixe (parte comestível limpa de peles ou gordura visíveis) ou 1 ovo
grande
Meia peça de fruta (75 g)
Água
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Algumas notas:
 Se comer pão, não comer batatas, nem arroz, nem massas, nem puré nem leguminosas
secas.
 Respeitar as quantidades

Lanche a Meio da Tarde



Meia peça de fruta (75 g)
1 iogurte natural

Jantar


As mesmas recomendações do que as referidas acima para ALMOÇO (sem fruta)

Ceia (Antes de Deitar)



1 fatia de pão de forma ou mistura (20 g)
1 copo de chá ou de café de cevada com adoçante

Alimentos não Recomendados
Bolos

Uvas

Figos

Açúcar

Melancia

Melão

Fritos

Refrigerantes

Frutos Secos

Sumos naturais

EQUIVALENTES ALIMENTARES
São alimentos que possuem uma quantidade de calorias semelhante. Se estiverem dentro do
mesmo grupo, são também nutricionalmente semelhantes.
Isto significa que é nutricionalmente semelhante ingerir alimentos que estejam dentro do
mesmo grupo desde que as quantidades ingeridas correspondam ao mesmo nº de
equivalentes.
Leite e derivados (1 equivalente)





1 chávena de leite magro ou meio gordo (300 ml)
2 iogurtes naturais (2 embalagens de 125 gr)
2 iogurtes dietéticos (adoçado com edulcorantes, sem frutose)
Iogurte líquido magro, sem açúcar (1 embalagem)
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Alimentos ricos em amido (1 equivalente)
















25 gr de pão branco, mistura (meio pão)
35 gr de pão integral (meio pão)
40 gr de broa (meia fatia fina)
2 bolachas de água e sal quadradas ou 4 redondas
3 bolachas integrais
2 tostas
3 bolachas Maria
15 gr de cereais (3 colheres de sopa)
50 gr de arroz cozido (2 colheres de sopa)
50 gr de massa cozida (2 colheres de sopa)
3 colheres de sopa de grão ou feijão
1 batata pequena (tamanho de ovo) – 80 gr
50 gr batata frita
6 colheres de sopa de ervilhas ou favas
3 castanhas

Frutas (1 equivalente)

























Abacate (215 gr)
Ameixas frescas (170 gr – 2 unidades)
Ananás fresco (130 gr – já arranjada- 1 rodela)
Banana (100 gr – metade)
Cerejas (110 gr – 18 unidades)
Diospiro (100 gr – metade)
Figos (2 unidades)
Kiwi (135 gr – 1 unidade)
Laranja (200 gr – 1 unidade)
Maçã (120 gr – 1 unidade)
Manga (120 gr – já arranjada – terça parte)
Meloa (280 gr – já arranjada - metade)
Melancia (220 gr – já arranjada)
Melão (1 fatia fina)
Morangos (235 gr – 14 a 16 unidades)
Nêsperas (195 gr – 6 unidades)
Papaia (210 gr – metade de papaia pequena)
Pêra (160 gr – 1 unidade)
Pêssego (200 gr – 1 unidade)
Tangerina (190 gr – 2 unidades)
Uva (80 gr - 8 a 10 bagos)
130 gr de salada de fruta natural
60 gr de ananás em calda
80 gr de pêssego em calda
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Sopas






Sopa de legumes (2 conchas) = 1 equivalente
Sopa de feijão ou grão com legumes (2 conchas) = 1 equivalente
Caldo verde (2 conchas) = 1 equivalente
Canja (2 conchas) = 1,5 equivalentes
Sopa de peixe (2 conchas) = 1,5 equivalentes

Legumes pobres em amido






Se comer uma porção não necessita contabilizar, se comer 3 ou mais porções contabiliza um equivalente.
Uma porção:
1 chávena de legumes crus (couve, cenoura, nabo, abóbora, brócolos, cebola, tomate,…)
½ chávena de legumes cozidos
½ chávena de sumo de tomate, cenoura ou beterraba

Alimentos ocasionais












Bolo de arroz (70 gr) = 4 equivalentes
Queque (70 gr) = 4 equivalentes
Pão de leite (75 gr) = 2,5 equivalentes
Pastel de nata (70 gr) = 2 equivalentes
Arroz doce (1 taça pequena) = 5 equivalentes
Tarte de maçã (110 gr) = 2 equivalentes
Pão de ló (1 fatia de 100 gr) = 4 equivalentes
Pudim de ovos (1 fatia de 150 gr) = 3 equivalentes
Compota de fruta (1 colher de sobremesa) = 1 equivalente
Chocolate de leite (50 gr) = 2 equivalentes
Sumo de laranja natural (300 ml) = 2 equivalentes
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