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APRESENTAÇÃO 
 
 Esta é a quarta edição deste Guia que tem como objetivo 

contribuir para a qualificação do trabalho dos profissionais e 

equipes de Atenção Primária do SUS apoiando a disseminação  

das recomendações para uma alimentação saudável e 

principalmente no que diz respeito às orientações de nutrição em 

diabetes, viabilizando assim, a identificação mais individualizada 

do  plano alimentar. 

 A terapia nutricional é um dos pilares  no tratamento e sua 

relevância tem sido enfatizada desde a  descoberta do diabetes. 

As escolhas alimentares promovem efeito direto sobre o 

equilíbrio energético colaborando com o controle metabólico.   

A conduta nutricional direcionada a indivíduos com 

diabetes deve ser definida com base em avaliação, diagnóstico 

nutricional e hábitos alimentares, para posterior programação 

das intervenções nutricionais. Acompanhamento e avaliação 

contínua apoiam mudanças de estilo de vida. 

 
Embora não substitua a consulta com um nutricionista, 

porque a orientação nutricional deve ser individualizada, mas 

vislumbrando maior desempenho técnico das equipes básicas no 

planejamento alimentar das pessoas com diabetes, a Secretaria 

da Saúde do Estado da Bahia, através do Centro de Diabetes e 

Endocrinologia da Bahia/Coordenações Técnica de Apoio à Rede 

e Educação em Diabetes, atualizou este Guia conforme as 

Normas do Ministério da Saúde e Diretrizes da Sociedade  

Brasileira de Diabetes. 
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OBJETIVOS DA TERAPIA 
NUTRICIONAL PARA DIABETES 

 

 

1 - Promover e apoiar padrões alimentares saudáveis enfatizando 
adequação das porções/tamanho; 

 
2 - Atender as necessidades nutricionais individuais com base 
em: 

 
 Preferências pessoais, culturais e estilo de vida e ao 
mesmo tempo respeitando os desejos do individuo e sua 
vontade de mudar. 

 

 Literatura científica 
 
3 - Atingir bom controle da glicemia, da pressão arterial e de 
lipídeos sanguíneos; 

 
4 - Alcançar e manter a meta de peso corporal; 

 
5 - Retardar ou prevenir complicações do diabetes. 
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 
 
Os métodos usados para avaliação nutricional na prática clínica 

compreendem vários dados, mas uma avaliação básica do estado 

nutricional pode ser feita com medidas antropométricas (peso, 

altura, circunferência abdominal).  

 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL – IMC 

É um dos indicadores utilizados para determinar o estado 

nutricional. 

O IMC é calculado pela divisão do peso em kg pela altura em 

metros ao quadrado. 

 
IMC = Peso 

         Altura² (em metro) 

 

CLASSIFICAÇÃO  

IMC(Kg/m²) Adultos  Idosos 

≥40 Obesidade G III  

35 – 39,99 Obesidade G II  

30 – 34,99 Obesidade G I  

25 – 29,99 Sobrepeso ≥27 

18,5 – 24,99 Eutrófico >22 <27 

<18,5 Baixo peso ≤22 

Fonte: OMS (2000)  ;  Lipschitz (1994) 

 

A associação da medida da circunferência abdominal com o IMC 

pode oferecer uma forma combinada de avaliação de risco e 

ajudar a diminuir as limitações de cada uma das avaliações 
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isoladas, mas no rastreamento inicial (prevenção primária), o 

IMC pode ser usado isoladamente. 

 
 MEDIDA DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL 

Medida geralmente encontrada próxima à cicatriz umbilical, deve 

ser feita no meio da distância entre a crista ilíaca e o rebordo 

costal inferior. 

TABELA PARA RISCO DE COMPLICAÇÕES METABÓLICAS 

 
SEXO ALTO RISCO RISCO MODERADO BAIXO RISCO 

HOMEM ≥102cm ≥94cm <94cm 

MULHER ≥88cm ≥80CM <80cm 
Fonte:OMS (1998) 
 

 

NECESSIDADES ENERGÉTICAS TOTAIS OU 
VALOR ENERGÉTICO TOTAL (VET) 

 

A quantidade de energia necessária para uma pessoa é 

individualizada e deve ser calculada com base no estado 

nutricional e adequada ao estilo de vida. 

CÁLCULO DO VET 

O cálculo do VET pode ser obtido por meio de equações 

simplificadas que consideram apenas o peso corporal. 

 
VET= PESO X Kcal 

 

CONDIÇÃO CLINICA Kcal/Kg/dia 
Perda de peso 20-25 

Manutenção de peso 25-30 

Ganho de peso 30-35 
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Fonte: Martins; Cardoso (2000) 
 

Nos casos de obesidade, usar o peso corrigido para o cálculo do 
VET. 

Peso corrigido =( Peso Atual – Peso ideal)x 0,25 + Peso ideal)              
 (Wilkens,1986) 

Peso ideal =  altura 2  x  22 (IMC) 

 
 

COMPOSIÇÃO DO PLANO ALIMENTAR 
 

O plano alimentar da pessoa com diabetes deve ser 

individualizado e nutricionalmente adequado considerando 

padrões alimentares, preferências (tradição, cultura, religião, 

crenças, economia), metas metabólicas (pressão arterial, perfil 

glicêmico e lipídico, função renal) e objetivos de saúde.  

 

 

CARBOIDRATOS 
 
Carboidratos totais: 45 a 60% 

para adultos e 55-60% para idosos. 

Não inferiores a 130g/dia. É possível 

usar padrões alimentares com 

menor teor de carboidrato para DM2 

de forma individualizada e 

acompanhada por nutricionista.  

 Sacarose: 5 a 10% do VET. Sacarose e alimentos contendo 

sacarose não são proibidos para indivíduos com diabetes e 

podem ser eventualmente consumidos no contexto de uma 
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alimentação saudável, uma vez que não aumentam a glicemia 

mais que outros carboidratos quando ingeridos em quantidades 

equivalentes. A orientação do consumo de sacarose deve ser 

conduzida por um nutricionista. 

 Frutose: não se recomenda adição nos alimentos. 

 Nutriente que exerce maior influência na variabilidade 
glicêmica pós prandial. 

 Preferir fontes de carboidratos complexos, ricas em fibras e 
minimamente processadas (preferencialmente através da forma 
de grãos integrais, legumes, frutas e leguminosas) 

 Evitar a ingestão de carboidratos refinados e açúcar 
adicionado 

 Bebidas adoçadas e sucos, mesmo sendo naturais de fruta, 
devem ser desencorajadas dando-se maior ênfase ao consumo 
de água 

 Reforçar o consumo de vegetais de baixo teor de amido (vide 
lista de substituição). 

 

 

GORDURAS 
 

Gordura total: 20 a 35% do VET. 

Dar preferência para ácidos graxos 

monoinsaturados e poli-insaturados; 

limitar saturados em até 10%. 

Isenta de trans. 
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 Priorizar o consumo de carnes magras, leite desnatado 

evitando o consumo de carnes processadas. 

 Evitar carnes gordas, embutidos, laticínios integrais, frituras, 

azeite dendê, pele de aves, bacon, toucinho e alimentos ricos em 

gorduras trans. 

 Incluir na alimentação diária boas fontes de gorduras (peixes, 

linhaça, azeite de oliva, abacate e oleaginosas). 

 O consumo de gorduras trans (pipoca de micro-ondas, frituras, 

margarinas, sorvetes, produtos de padaria, biscoitos salgados, 

recheados ou tipo waffer) precisa ser evitado. 

 A qualidade e a forma de preparo é mais importante que a 

quantidade de gordura da dieta. 

 

 

PROTEÍNAS 
 

Devem representar 15-20% do VET e a  prescrição deve ser 

individualizada, considerando o diagnóstico nutricional e as 

necessidades atuais. 

Não  há evidências  para sugerir que o percentual de proteínas 

(1 a 1,5g /kg de peso corporal/dia) deva ser modificado em 

pessoas com diabetes se a função renal é normal. 

Todo paciente que apresenta taxa de filtração glomerular < 60 

ml/minuto deve fazer um acompanhamento ambulatorial com  

nutricionista, a fim de receber orientações específicas no que 

tange a qualidade da ingestão proteica, com restrição de alguns 

alimentos ricos em fósforo e potássio, quando necessário. 
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VITAMINAS E SAIS MINERAIS 

 

Não há evidências suficientes quanto ao benefício da 

suplementação de vitaminas em indivíduos com diabetes que não 

apresentem deficiência desses nutrientes. 

Para atingir as necessidades diárias de vitaminas e minerais 

deve-se consumir o mínimo de 2 a 4 porções de frutas, pelo 

menos uma rica em vitamina C (frutas cítricas), e de 3-5 porções 

de hortaliças cruas e cozidas. É importante variar  as cores 

desses alimentos, pois cada cor corresponde a um perfil 

nutricional específico, além de proporcionar melhor combinação 

de antioxidantes. 

Nozes, castanhas, leguminosas, semente de chia e amendoim 

também são excelentes fontes de micronutrientes.                   
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SÓDIO 

 

Como para a população em geral, pessoas com diabetes devem 

ser aconselhadas a limitar o consumo de sódio para 

<2.300mg/dia, o que corresponde a menos de 6g de sal/dia. 

A maioria dos alimentos contém naturalmente sódio da sua 

composição e os alimentos industrializados estão na frente desse 

ranking. Dessa forma, dependendo do alimento ingerido, em 

apenas uma refeição, pode ser consumida a quantidade de sódio 

para as necessidades diárias. 

 
Exemplo: 

TEOR DE SÓDIO NOS ALIMENTOS 

ALIMENTO PORÇÃO (g) MEDIDA CASEIRA 
SÓDIO 
(mg) 

Biscoito c. cracker 30 6 biscoitos 186 

Biscoito água e sal 30 6 biscoitos 241 

Linguiça calabresa 60 1 unidade 780 

Macarrão instantâneo 90 1 pacote 2080 

Caldo de carne 9,5 1 tablete 2080 
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FIBRAS 
 

Atuam de maneira diversa no controle do diabetes. As  solúveis 

apresentam benefícios na glicemia e no metabolismo dos 

lipídeos, enquanto as insolúveis agem contribuindo para a 

saciedade e para o controle de peso. 

É recomendado o consumo mínimo diário de 14g/1000 Kcal para 

pessoas com DM1 sem síndrome metabólica, 20g/1000 kcal para 

DM2, sendo 14g/1000 kcal para idosos. 

Exemplo: Para DM2 VET= 1600 Kcal é recomendado 32g de 

fibras/dia. 

 

TEOR DE FIBRAS NOS ALIMENTOS 

ALIMENTO MEDIDA CASEIRA PORÇÃO (g) FIBRAS (g) 

Arroz integral cozido 4 c. sopa 80 2 

Aveia em flocos 1 c. sopa 15 1,7 

Cenoura crua 5 c. sopa 50 1,6 

Brócolis cozido 3 c. sopa 30 1 

Feijão carioquinha cozido 3 c. sopa 50 4,2 

Pão de forma integral 2 fatias 50 1,7 

Fruta 1 porção  ±1 

Cuscuz de milho cozido  100 2,1 
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ADOÇANTES 
 
Os adoçantes artificiais não nutritivos (não calóricos) podem ser 

utilizados respeitando-se as recomendações diárias oficiais. 

Contudo, pessoas com ou sem diabetes devem ser encorajadas 

a diminuir o consumo de bebidas adoçadas (com açúcar ou 

adoçante) dando maior ênfase ao consumo de água. 

 

 

 BEBIDAS ALCOÓLICAS 
 

Pessoas com diabetes podem seguir as mesmas recomendações 

da população em geral sobre o consumo do álcool. Para 

mulheres, não mais do que uma dose por dia; para homens, não 

mais do que duas doses/ dia. Uma dose é definida como 360 ml 

de cerveja, 150 ml de vinho ou 45 ml de bebida destilada. 

Como o álcool interfere na ação da insulina, dos secretagogos de 

insulina e do glucagon, aumenta o risco de hipoglicemia em 

indivíduos que fazem uso dessa substância. Pessoas com 

diabetes devem ser educadas sobre esse risco e encorajadas a 

monitorar a glicose no sangue após ingerir álcool. 

A restrição total de bebidas alcoólicas é indicada para pessoas 

com diabetes em risco metabólico, a exemplo: pancreatite ou 

hipertrigliceridemia grave e neuropatia diabética avançada. 
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DIETA LOW CARB (BAIXA EM CARBOIDRATOS) 

 

Pode melhorar o controle da glicemia e reduzir o uso de 

medicamentos em DM2, porém não há evidências de benefícios 

desse padrão alimentar para DM1 em relação a outras dietas 

saudáveis. 

Não é recomendada para gestantes, nutrizes, crianças, pessoas 

com distúrbios alimentares e com doença renal. 

Precaução ao indicar para pacientes utilizando inibidores de 

SGLT2, devido ao potencial risco de cetoacidose. 

 

 

 

 

OUTRAS RECOMENDAÇÕES 
 

 O plano alimentar deve ser fracionado em 05 a 06 refeições, 

sendo 03 principais e 02 a 03 compostas por lanches 

intermediários. Conforme a atividade física pode ser necessária 

a inclusão de outros lanches. 

 O fracionamento do plano alimentar é importante para que 

haja equilíbrio entre a ação da medicação e a liberação de 

glicose, evitando flutuações nos níveis séricos. 

 Dar preferência ao consumo de alimentos grelhados, 

assados, cozidos no vapor ou até mesmo crus. 
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 Alimentos com designação diet, light ou zero podem ser 

indicados no contexto do plano alimentar de maneira moderada 

porque é importante que a base da alimentação seja composta 

de alimentos in natura e minimamente processados. 

 Deve-se enfatizar o controle de porções e as escolhas 

alimentares saudáveis. 

 Reforçar sobre a importância da ingestão diária de cerca de 2 

litros de água.  

 Deve-se manter constante, a cada dia e em cada refeição, a 

quantidade de carboidrato ingerida com auxílio da lista de 

substituições. A contagem de carboidratos permite maior 

flexibilidade nas escolhas alimentares e deve ser inserido no 

contexto de uma alimentação saudável. 

 



 

18 

 

PRIMEIRA CONSULTA 

 

1º Passo: Proceda a avaliação do estado nutricional. 
Com base no IMC, calcule o VET. 

2º Passo: Faça a coleta dos hábitos alimentares e reforce 
os conceitos de alimentação saudável. 

3º Passo: Selecione o plano alimentar  (ver anexo)  que 
mais se aproxime ao valor encontrado  e adeque   aos 

hábitos do paciente. 

4º Passo: Leia o  plano   alimentar  e  oriente   o uso  da 
lista de substituição ( ver anexo) para o paciente e/ou 

acompanhante. 

5º Passo: Reforce a importância de manter a meta de 
consumo de carboidratos por refeição, chamando atenção 

para as porções dos alimentos. 

6º Passo: Oriente sobre a necessidade do registro 
alimentar e do diário glicêmico  ( pelo menos 3 dias –dados  

importantes  para  acompanhamento e intervenções). 

7º Passo: Encaminhe para os demais profissionais da 
equipe e incentive a participação nos grupos educativos. 
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CONSULTA SUBSEQUENTE 

1º Passo: Repita a avaliação do estado nutricional. 

2º Passo: Verifique os níveis de glicemia e pressão arterial. 

3º Passo: Investigue sinais e sintomas apresentados. 

4º Passo: Avalie a adesão e as necessidades de ajuste na 
conduta com base nos registros trazidos pelo paciente 

(diário de glicemia e alimentar - esses dados não devem 
ser julgados como bons ou ruins, eles são apenas 

informações) 

5º Passo: Reforce as orientações da lista de substituição e 
do plano alimentar. Esclareça dúvidas. 

6º Passo: Encaminhe o paciente para  os  demais 
profissionais da equipe e reforce a participação nos grupos 

educativos. 

 

ASPECTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS  
DA HEMOGLOBINA GLICADA 

 

SIGNIFICADO DA A1C 

Reflete a glicemia média de um indivíduo durante os 
últimos 2 a 3 meses anteriores à data de realização do teste, e 
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assim, tem grande utilidade na avaliação do nível do controle 
glicêmico e da eficácia do tratamento vigente. 

Atenção aos resultados em pessoas com anemias 
hemolíticas, doença renal crônica, hemodiálise e gravidez, 
(podem apresentar falsa redução nos níveis de HbA1c), assim 
como em pessoas com anemia por deficiência de ferro, ácido 
fólico ou B12 (condições que elevam falsamente a HbA1c 
podendo sugerir piora do controle glicêmico sem que isto tenha 
de fato ocorrido). A correta interpretação do exame, bem como a 
identificação dos possíveis fatores interferentes, é de 

fundamental importância. 

FREQUÊNCIA: 

Deve ser realizada de rotina em todos os pacientes desde 
o início do tratamento e no mínimo a cada três ou quatro meses. 

 

CORRELAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS DAS GLICEMIAS 

COM OS NÍVEIS DE HEMOGLOBINA GLICADA 
   

 

Hemoglobina glicada (%) Glicemia (mg/dl) 

5 98( 76-126) 

6 126(100-152) 

7 154(123-185) 

8 183(147-217) 

9 212(170-249) 

10 240(193-282) 

11 269(217-314) 

12 298(240-347) 
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes – 2019-2020 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

MEDICAMENTOS PARA DIABETES 
DISPONÍVEIS NA REDE BÁSICA: 

 
QUEM SÃO E COMO ATUAM 

 

Sulfoniluréias: Agem principalmente estimulando a produção 

endógena de insulina pelas células beta do pâncreas com 

duração de ação de média a prolongada (8-24 horas). Úteis para 

o controle da glicemia de jejum e da glicemia de 24 horas. A 

hiperinsulinemia tardia, a probabilidade de reações 

hipoglicêmicas e ainda o ganho de peso tornam este grupo de 

drogas merecedoras de cuidados específicos, especialmente em 

idosos. 

Dentre os fármacos disponíveis desta classe, a glicazida 

apresenta dados de neutralidade quanto a segurança 

cardiovascular, não tendo ação em receptores de sulfoniuréia 

cardíacos. Já a glicenclamida reduz o “condicionamento pré-

isquêmico”, mecanismo protetor do miocárdio. 

Biguanidas: Agem reduzindo primariamente a produção 

hepática de glicose e combate a resistência à insulina, pois seu 

mecanismo principal é melhorar a sensibilidade à insulina. 

Particularmente, a metformina é a droga de primeira escolha 

para as pessoas com diabetes e obesidade devido ao seu 

mecanismo de ação. Atenção especial em pessoas com diabetes  

com disfunção renal, hepática e cardíaca. Usuários desta droga 

em curso de exames com contraste deverão suspendê-la por 24 

horas anterior ao exame. 
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Inibidores da Reabsorção de Glicose pela urina: Agem 

impedindo a absorção de glicose no túbulo proximal por meio da 

inibição do receptor SGLT2, levando à liberação da glicose pela 

urina. Contribui na redução do peso e hemoglobina além de 

apresentar benefícios cardiovasculares e renais, além do controle 

da glicemia sendo indicada para pacientes com idade superior ou 

igual a 65 anos e presença de doença cardiovascular 

estabelecida (infarto agudo do miocárdio prévio, cirurgia de 

revascularização do miocárdio prévia, angioplastia prévia das 

coronárias, angina estável ou instável, acidente vascular cerebral 

isquêmico prévio, ataque isquêmico transitório prévio, 

insuficiência cardíaca com fração de ejeção abaixo de 40%). 

É uma droga de escolha que deve ser associada presença desses 

eventos mas não deve ser indicado em pacientes com disfunção 

renal moderada a grave (com taxa de filtração glomelular 

estimada persistentemente inferior a 45 mL/min/1,73 m2). 
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MEDICAÇÕES DISPONÍVEIS NO SUS 
 

Classe Fármaco Via de administração Posologia 

Biguanida Cloridrato de metformina Oral 500 a 850 mg 1 a 3 x dia 

Sulfoniureia 
Glibenclamida 

Oral 
2,5 mg a 20 mg/dia 

 
Gliclazida 

 
30 a 120 mg/dia 

SGLT2i Dapagliflozina Oral 10 mg/dia 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Fármaco Via de administração Início Pico Duração 

Insulina 

NPH Subcutânea 2-4 h 4-10 h 10-18 h 

R Subcutânea 30’- 60’ 2-4 h 5-8 h 

 
PORTARIA SCTIE/MS Nº 54, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020/ Protocolo Clinico de Diabetes Mellitus Tipo 2 
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COMER SAUDAVELMENTE 

PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA 

VIGIAR AS TAXAS DE GLICEMIA 

TOMAR OS MEDICAMENTOS 

RESOLVER PROBLEMAS 

ADAPTAR-SE SAUDAVELMENTE 

REDUZIR OS RISCOS 

ANEXO 2 
 
 

7 COMPORTAMENTOS DO AUTO CUIDADO PARA DIABETES

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da 
Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. 2019. 

Disponível em: www.diabetes.org.br. 
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ANEXO 3
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OUTRAS SUBSTITUIÇÕES 
 

0 GRAMA DE CARBOIDRATO - OLEAGINOSAS 
Amendoim 01 colher de sopa  Amêndoas  15 unidades 

Castanha de caju 06 unidades Coco seco  01 pedaço 

Castanha do Pará 02 unidades Abacate ½ unidade pequena 

 

12 GRAMAS DE CARBOIDRATO 
Coalhada desnatada 01 copo (200g)   

    

 

15 GRAMAS DE CARBOIDRATO - LEGUMINOSAS 
Ervilha cozida  03 colheres de sopa Feijão fradinho  07 colheres de sopa 

Grão de bico 03 colheres de sopa Lentilha 05 colheres de sopa 

Soja cozida 07 colheres de sopa   

 

15 GRAMAS DE CARBOIDRATO - DIVERSOS 
Jabuticaba 20 unidades Biscoito doce* 03 unidades 

Pão de queijo 
03 pequenas ou 1 

unidade média 

Torrada 

industrializada* 
04 unidades 

Biscoito de polvilho 07 unidades Picolé * 01 unidade 

Granola diet 02 colheres de sopa Chocolate * 01 unidades (30g) 

    

 

30 GRAMAS DE CARBOIDRATO - DIVERSOS 
Pão milho/ batata 01 unidade Beiju (goma) 03 colheres de sopa 

Pão forma/centeio 02 fatias Bolo simples 01 fatia média 

Milho 1 espiga   

    

*CONSUMIR COM MODERAÇÃO E SOB ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL. 



 

 

28 

 

ANEXO 4 
SUS - Sistema Único de Saúde 

SESAB - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
CEDEBA - Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia – Serviço de Nutrição 

PLANO ALIMENTAR 
Nome:_____________________________________ Reg:___________ 
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ANEXO 5 
SUS - Sistema Único de Saúde 

SESAB - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
CEDEBA - Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia – Serviço de Nutrição 

PLANO ALIMENTAR 
Nome:_____________________________________ Reg:___________ 
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ANEXO 6 
SUS - Sistema Único de Saúde 

SESAB - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
CEDEBA - Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia – Serviço de Nutrição 

PLANO ALIMENTAR 
Nome:_____________________________________ Reg:___________ 
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ANEXO 7 
SUS - Sistema Único de Saúde 

SESAB - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
CEDEBA - Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia – Serviço de Nutrição 

PLANO ALIMENTAR 
Nome:_____________________________________ Reg:___________ 
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ANEXO 8 
SUS - Sistema Único de Saúde 

SESAB - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
CEDEBA - Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia – Serviço de Nutrição 

PLANO ALIMENTAR 
Nome:_____________________________________ Reg:___________ 
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ANEXO 9 
SUS - Sistema Único de Saúde 

SESAB - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
CEDEBA - Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia – Serviço de Nutrição 

PLANO ALIMENTAR 
Nome:_____________________________________ Reg:___________ 
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ANEXO 10 
SUS - Sistema Único de Saúde 

SESAB - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
CEDEBA - Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia – Serviço de Nutrição 

PLANO ALIMENTAR 
Nome:_____________________________________ Reg:___________ 
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