
Você conhece o Momento Telessaúde Bahia, 

conectado com a Atenção Básica?  

Enquanto aguarda o início da webpalestra corre lá na página 

http://telessaude.ba.gov.br/momento-telessaude-bahia/ e confira!

http://telessaude.ba.gov.br/momento-telessaude-bahia/


CONCEITO

O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico
caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na
produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos,
ocasionando complicações em longo prazo.



CLASSIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO DIABETES MELLITUS



TIPOS DE DIABETES

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes



QUAL O TRATAMENTO DO DIABETES?



O que é uma alimentação saudável?

-Que não seja difícil de ser feita

-Que não seja necessariamente cara

-Que não requeira sacrifício para ser feita

-Que não seja ruim ou sem graça

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SAÚDE ALIMENTAR



ALIMENTOS DIET E LIGHT

Apresentam a ausência de determinado ingrediente em sua
composição.

Possui redução de no mínimo, 25% do valor calórico ou de
algum nutriente em comparação ao produto tradicional.

Caracterizado pela retirada de algum componente
do alimento original com redução das calorias nele
contidas.



EXISTEM ALIMENTOS QUE BAIXAM A GLICEMIA?



ADOÇANTES

▪ IDA

▪ Gestação: acessulfame-K, aspartame, sacarina,
sucralose, estévia e neotame, (FDA Food and Drug
Admnistration);

▪ ANVISA: sorbitol, manitol,isomaltitol, maltitol,
sacarina, ciclamato, aspartame, estevia, acessulfame-
K, sucralose, neotame, taumatina, lactitol, xilitol e
eritritol.

▪ Rodízio.



ÁLCOOL

▪ Aumenta o peso corporal;

▪ Bebidas com carboidrato e Hipoglicemia Reativa;

▪ Ingestão diária (SBD):

▪ A ingestão excessiva de etanol

▪ > 30 g/dia: alteração da homeostase glicêmica, elevação da resistência a insulina, 
hipertrigliceridemia, pressão arterial e fator de risco para acidente vascular cerebral.

▪ Homem: ≤ 2 equivalentes alcóolicos
▪ Mulher : ≤ 1 equivalente alcoólico



DIETA COM RESTRIÇÃO DE CARBOIDRATOS  (LOW CARB)

“Sociedade Brasileira de Diabetes não indica a 
realização de dieta com conteúdo muito baixo 

de carboidratos para pacientes com DM 1, 
especialmente para crianças. ”

Organização Mundial da Saúde (OMS) não 
recomenda a ingesta inferior a 130 g/dia e 50-

55% de CHO saudáveis.



GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO  - NOVA PIRÂMIDE ALIMENTAR





POR QUE O FOCO NOS CARBOIDRATOS?



CONHECER OS CARBOIDRATOS É IMPORTANTE?

O que é contagem de 
carboidrato?

Todos podem fazer?

Por onde começar?



COMO IDENTIFICAR SE O ALIMENTO POSSUI CARBOIDRATO

Pães, massas, biscoitos, cereais (arroz, 
aveia…), grãos(feijão, ervilha…), raízes 
(aipim, inhame…),mel, açúcar, doces, 
sucos, frutas…



LISTA DE ALIMENTOS COM CARBOIDRATOS

https://www.diabetes.org.br/publico/images/manual-de-contagem-de-carboidrato2016.pdf

https://www.diabetes.org.br/publico/images/manual-de-contagem-de-carboidrato2016.pdf


PORÇÕES EQUIVALENTES DE CHO

6 biscoitos

2 rodelas de raiz 2 fatias de pão integral 1 pão cacetinho

6 biscoitos



INTEGRAL OU BRANCO?

1 unidade (50g) = 28g CHO 2 fatias (50g) = 25g CHO



PORÇÕES EQUIVALENTES DE FRUTAS



QUAIS ALIMENTOS NÃO PRECISAMOS CONTAR CARBOIDRATO?

Vegetais crus e cozidos em 
pequenas quantidades (até 1 xícara 

de vegetal cru ou meia xícara de 
vegetal cozido)

Carnes de boi, aves e pescados, 
ovos – desde que não ultrapassem a 

01 porção de 120g





TERAPIA NUTRICIONAL NO PACIENTE QUE FAZ USO DE HIPOGLICEMIANTE 
ORAL E/OU INSULINA BASAL



SUGESTÃO INICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DO CARBOIDRATO

Ceia
10% de carboidrato

Jantar
25% de carboidrato

Lanche
10% de carboidrato

Almoço
30% de carboidrato

Lanche
5% de carboidrato

Café da manhã
20% de carboidrato



TERAPIA NUTRICIONAL NO PACIENTE QUE FAZ USO DE DUAS INSULINAS



COMO TRATAR HIPOGLICEMIA



Equilíbrio emocional

Motivação pessoal

Controle domiciliar
da glicemia

Disciplina
e força de vontade

Apoio social e
familiar

DIABETES

EXERCÍC
IO
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ÇÃO

EDUCAÇÃO EM DIABETES



CONCLUSÃO

O diabetes é uma doença multifatorial e requer um conjunto de profissionais
específicos para cada área em especial no que diz respeito a conduta
medicamentosa, nutricional e de atividade física que são os três pilares do
tratamento.

http://www.bing.com/images/search?q=CONTROLE+DO+PESO&view=detailv2&&id=98530AC4C155C1655A314D15EC0E796260C918EF&selectedIndex=2&ccid=XcTbG7yQ&simid=608050783413734842&thid=OIP.M5dc4db1bbc9064e9b8880776b933d6dbo0


OBRIGADA!
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