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Boa alimentação, importante em 
todas as etapas da vida 

Uma dieta equilibrada ajuda a 
reduzir o risco de doenças 

Uma alimentação saudável ajuda a 
manter a qualidade de vida 

DGS 

Nutrição / Vida 



Idoso diabético 

• O idoso diabético está sujeito às mesmas 
complicações que pacientes de outras idades. 

• De uma maneira geral, as recomendações 
para tratamento são as mesmas. 

 



Objectivos nutricionais na Diabetes 

1- Promover hábitos alimentares saudáveis  
• Alcançar e manter um peso mais saudável 
• Atingir os objectivos de glicémia, pressão arterial e lipídios 
• Atrasar o aparecimento de complicações associadas à Diabetes 

 
2- Plano alimentar individualizado (cultura, objectivos, história clínica e pessoal, acesso a 

alimentos saudáveis) 
 

3- Manter o prazer de comer, evitando mensagens que julguem certas escolhas alimentares 
 

4- Capacitar o diabético com ferramentas práticas de forma a desenvolver padrões de 
alimentação saudável  
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Recomendações Nutricionais 

Recomenda-se terapêutica nutricional a todos os diabéticos - por Nutricionista especializado 

Diabéticos com insulinoterapia intensiva – utilizar contagem dos HC 

Diabéticos com doses fixas de insulina, ter um padrão consistente de ingestão de HC, 
respeitando o tempo e a quantidade, pode resultar numa melhoria do controlo glicémico e 
reduzir hipoglicemias. 
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Recomendações Nutricionais 

Abordagem simples e eficaz nas escolhas alimentares e controlo das quantidades pode ser 
preferível em diabéticos sem insulinoterapia, com < literacia e nos mais idosos 

A terapêutica nutricional pode resultar na redução de custos. 

A terapêutica nutricional pode melhorar os resultados no controlo metabólico  
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Que tipo de alimentação está recomendado para 
um diabético? 

     

      Dieta Mediterrânica 

 

 

 

Não existe um padrão ideal que beneficie todos 
os doentes com diabetes. 
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Melhor controlo glicémico Diminui o Risco CV 





O Que é a Dieta Mediterrânica? 
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Recomendações 
nutricionais 

ADA (2008) IDF (2005) 

Valor energético (kcal)  500 a 1000 kcal/dia Para atingir um IMC normal 

Proteínas (%) 15 a 20 % < 15 % 

Glícidos (%) 45 a 65 % Alimentos que contenham fibra 
solúvel numa dieta rica em HC 

Glícidos (g) > 130 g/dia Açucares simples (consumo limitado) 

Lípidos (%)  25 a 35 % - 

Saturados (%) < 7 % < 10 % 

Monoinsaturados (%) - 

Polinsaturados (%) - < 10 % 

Trans Minimizar - 

Colesterol (mg) < 200 mg - 

Etanol 1 a 2 Bebidas padrão Se desejado incluir no VET diário 

As evidências sugerem que não existe uma 
percentagem ideal de calorias provenientes de 
hidratos de carbono, proteína, gordura para as 
pessoas com diabetes. 
A distribuição de macronutrientes deve ser baseada 
na avaliação individualizada dos atuais padrões 
alimentares, preferências e objetivos metabólicos. 

 
Nutritions recommendations and interventions in diabetes. Diabetes Care (2011):34 (s1): p24-28 

 



Doente diabético 
Restringir HC? 

•Não existem recomendações específicas quanto à 
quantidade de hidratos de carbono na diabetes 

•Contudo... 

 ... A ingestão de hortícolas, frutos, cereais 
integrais, leguminosas e leite é encorajada em 
detrimento de outras fontes de açúcar e gorduras 
adicionadas.   
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Hidratos de Carbono 
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A quantidade de HC e a disponibilidade de insulina são os fatores mais 
importantes  na resposta glicémica pós-prandial e devem ser tidos em conta no 
plano alimentar 

Monitorizar a ingestão dos HC é a estratégia chave para o controlo glicémico 

Evitar bebidas açucaradas e minimizar o consumo de alimentos ricos em 
açucares, preferindo escolhas de alimentos com nutricionalmente mais ricas 



Hidratos de Carbono 

•  Devem ser aconselhados 
os HC provenientes de 
cereais ricos em fibra, 
vegetais, frutos, 
legumes e leite e 
laticínios beneficiando 
os mais ricos em fibra e 
com < índice glicémico 

• Indice Glicémico de alguns 
alimentos: 



Contagem HC 

Terapêutica da DM 
com contagem de 

Hidratos de 
Carbono 

Só em esquemas 
intensivos de 

insulina 



INSULINA BASAL INSULINA RÁPIDA 

Correcção glicémia prévia 

Cobertura a ingestão de HC 

Ensino de Contagem de HC – 
Tabelas de EQ 

Contagem HC 



H.C. na Roda dos Alimentos 



Equivalentes de Hidratos de Carbono 
1 colheres de sopa de arroz 1 batata (Tam. ovo) 1 colheres de sopa de massa 

1 fatia pão ou meia carcaça 3 colher de sopa feijão 2 bolachas água e Sal 



Equivalentes de Hidratos de Carbono 
1 maçã 1 laranja 16 cerejas 

12 morangos 1 banana pequena Salada de Frutas 



Auxiliares de aprendizagem 



Equivalentes de HC 

APDP-http://www.apdp.pt/diabetes/tratamento alimentacao#equivalências-de-hidratos-de-carbono 



Qual o melhor adoçante para os 
diabéticos? 

•Aspartame, Acesulfame K, Sucralose, 
Sacarina, Ciclamato de sódio, Stévia – 

adoçantes não calóricos. 

 
Os diabéticos devem limitar ou evitar a ingestão de 
adoçantes calóricos (frutose) para reduzirem o risco de 
aumento de peso e piorar o perfil de risco 
cardiometabólico 
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Adoçantes 

O uso de adoçantes não calóricos ou pouco 
calóricos contribuem para a redução das calorias 

totais e da ingestão de HC se substituírem os 
adoçantes calóricos/açucares. 

 
Os adoçantes não calóricos são geralmente seguros para 
usar, respeitando as quantidades diárias indicadas.  
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Como tratar hipoglicémias? 

Depois de aliviados os sintomas, deve comer um hidrato de carbono de absorção lenta 
(como as bolachas ou o pão) para manter a glicemia nos níveis normais. 

Se ao fim desse tempo não se tiverem registado melhoras (glicemia >70 mg/dl), deve se 
repetir a toma de glicose. 

A glicemia deve ser avaliada nos 10-20 minutos seguintes. 

Ingestão de ≅15 g de glicose  

(1 a 2 pacotes de açúcar ou 4 comprimidos de glucose) 

É importante agir assim que comece a sentir os sintomas. 

 
Nutritions recommendations and interventions in diabetes. Diabetes Care (2011):34 (s1): p22-24 

 



Mitos 

Não está recomendado tratar hipoglicémias com 
bolos, doces ou chocolates. 

Por serem também ricos em gordura, retardam 
a absorção dos açucares simples, acarretando 
ainda um aumento exarcebado da glicémia mais 
tarde. 

Tratar hipoglicémias com 
doces 





Comprimidos de Glucose 



Proteínas 

Na presença de doença renal diabética, reduzir a quantidade de proteína alimentar 
abaixo das recomendações - não está indicado, porque não altera a glicemia, o risco 
CV, nem o declínio da taxa de filtração glomerular.  

A ingestão de proteína parece aumentar a resposta insulínica  sem aumentar a 
glicemia.  

Fontes de HC ricas em proteínas não devem ser usados para prevenir ou tratar 
hipoglicemias. 
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Nefropatia diabética 

“For those with diabetic kidney disease (with albuminuria and/or reduced 
estimated glomerular filtration rate), dietary protein should be maintained at the 
recommended daily allowance of 0.8 g/kg body weight/day.  

Reducing the amount of dietary protein below the recommended daily allowance is 
not recommended because it does not alter glycemic measures, cardiovascular risk 
measures, or the rate at which glomerular filtration rate declines.” 
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Gorduras 

 

• A qualidade das gorduras é mais importante que a 
quantidade total das mesmas. 

•Incentivar um padrão de dieta mediterrânica, rico em 
gordura monoinsaturada pode melhorar o metabolismo 
da glicose e reduzir o risco de DCV 

•Recomenda-se a ingestão de alimentos ricos em ácidos 
gordos ómega 3 (peixes gordos, nozes, sementes) na 
prevenção e tratamento da DCV 

•A evidência científica não suporta o benefício do uso de 
suplementos de ómega 3 
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Álcool 

O consumo de álcool pode contribuir para o risco de 
hipoglicemias tardias, sobretudo naqueles em insulinoterapia 
ou com medicação hipoglicemiante. 

Diabéticos adultos com hábitos alcoólicos podem fazê-lo com 
moderação:  

2 bebidas/dia para homens e 1 para mulheres 



Exemplo de dia-a-dia alimentar 

Pequeno-almoço 

1 chávena de leite vaca ou vegetal 

1 pão (50g) com 1 fatia queijo magro 

Meio da manhã 

1 peça de fruta 

Frutos Secos (10g- sem sal)  



Exemplo de dia-a-dia alimentar 

Almoço 

Sopa de legumes 

Carne ou peixe ou ovos + Arroz/Batata/Massa 

Legumes ou salada 

Lanche 1 

1 peça de fruta 



Exemplo de dia-a-dia alimentar 

Lanche 2 
Iogurte magro ou natural 

2 colheres de sopa flocos aveia / 
sementes/cereais não açucarados 

Jantar 
Sopa de legumes 

Carne ou peixe ou ovos + Arroz/Batata/Massa 
Legumes ou salada 



Exemplo de dia-a-dia alimentar 

Ceia 
Iogurte magro ou natural 

Ou 1 copo de leite magro ou 2 bolachas ou 2 
tostas 



Como aconselhar um paciente a 
construir um prato saudável 

www.chosemyplate.com 



ALIMENTOS DIET E LIGHT 
NEM TODOS OS PRODUTOS DIET SÃO PARA EMAGRECER. 

Exemplos: 

- um alimento pode ser Diet por não ter sal 

-os chocolates Diet sem glúten 

 

Diet: É um alimento com menos um ingrediente que a sua forma 
habitual. 

 

Light: É um alimento que sofreu uma redução de, pelo menos, 25% da 
quantidade de um determinado nutriente (proteína, açúcares, gordura) 
e/ou calorias em relação ao alimento tradicional. 

 

 



Sódio 

Limitar a ingestão a < 2300mg sódio 

 (5g sal)/dia. Pode estar indicada uma maior 
restrição em diabéticos com HTA. 
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O Planeamento alimentar para os idosos 
diabéticos é, em geral, semelhante ao 

proposto para outras idades. 

 



Principais 
complicações 

Idoso 

diabético 

Obesidade 

Dislipidémia 

Cardiopatia  

Nefropatia 

Retinopatia 

Neuropatias 

Geriatric Nutrition: Nutritional issues in older adults; Up to Date; 2012 

   Morbilidade  

 Mortalidade 



Principais 
recomendações 

Idoso 

diabético 

Estilo de vida saudável 

Alimentação equilibrada 

Prática regular de actividade física  

Geriatric Nutrition: Nutritional issues in older adults; Up to Date; 2012 



• A alta prevalência de quadros depressivos e 
demência em doentes de idade são um risco 
para a má nutrição.  

 

• A síntese proteíca está diminuída mas o 
balanço proteíco pode ser mantido com 
pequenos aportes (0,8 g /kg).  



• Nos casos em que não haja obesidade, o 
regime preconizado não deve diferir dos 
outros diabéticos: 

 

- Implementação de fibras 

- Suplementos vitamínicos quando necessário 
(ferro, ác. Fólico, e vitamina B12) 



• Corrigir os erros mais grosseiros suprimindo 
açucares simples e álcool 

 

• Valorizar o fraccionamento alimentar 



Consequências 
dos problemas 

nutricionais 
dos idosos 

Obesidade 

Geriatric Nutrition: Nutritional issues in older adults; Up to Date; 2012 

•Perdas de Peso Intencionais 

 ≥ 5% (30 dias)     

     ≥ 10% (6 meses a 1 ano) 

 

 

Benefícios: 
 

• Diabetes 

•Doença Cardiovascular 

•Tolerância actividade física  

•Osteoartrite 



Consequências 
dos problemas 

nutricionais 
dos idosos 

Carência 
isolada em 

micro-
nutrientes 

Carência isolada em micronutrientes: 
-Vitaminas  
-Minerais 
 
 
Aumento de doenças infecciosas, mentais, 
neoplásicas, cardiovasculares 

Geriatric Nutrition: Nutritional issues in older adults; Up to Date; 2012 



Micronutrientes 



DESNUTRIÇÃO NO IDOSO 

Alterações da composição corporal  
 

 Massa muscular   Actividade física  Anorexia  

 

Necessidades energéticas  

 

 

Massa gorda Visceral  D. coronária, dislipidemia, HTA 



CAUSAS DA DESNUTRIÇÃO NO IDOSO 
 

Alterações fisiológica e metabólicas 
 

Digestivas 

• Dentição 

• Disfagia (7 a 10% dos adultos) 

• Xerostomia 

• Alteração do gosto e cheiro 

• Dim. da actividade secretória 

• Dim. da absorção intestinal 

Pulmonares (DPOC) 

Renais (Insuficiência Renal)  

Endócrinas (DM inaugural ou Hipertiroidismo)  

Neurológicas (Parkinson)  

Osteoarticulares (Osteoartrite) 

Efeitos secundários de medicamentos (Topiramato) 



Alterações fisiológica e metabólicas 



ADAPTAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DOS 
ALIMENTOS NUMA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 

• Picar, desfiar ou lascar a carne e o peixe 

• Cozinhar com mais sucos, preferindo técnicas como os cozidos, assados e 
estufados com muito molho, gratinados no forno saudáveis ou assados em papel 
de alumínio em vez de grelhados 

• Os molhos poderão ser feitos à base de água, leite ou polpa de tomate, 
minimizando o uso de gordura; 

Exemplos de pratos de consistência mole e suave: 
Gratinados com molho, empadão, lasanha, preparações com hortícolas bem 
cozidos, feijoadas sem enchidos, caldeirada de peixes, ovos mexidos, cozidos 
ou escalfados, purés e cremes, açordas, bacalhau à Brás ou bacalhau à 
Gomes de Sá, ensopados, massadas de carne ou peixe. 



DESNUTRIÇÃO NO IDOSO 

 incapacidade física  

 qualidade de vida  

 morbilidade  

  mortalidade 



CONSELHOS PRÁTICOS 

-Alimentação variada 

-Evitar comer demais 

-Começar as refeições com sopas ou saladas 

-Beber muitos liquidos, preferir a água 

-Moderar o consumo de doces, gorduras saturadas e álcool 

-Consumir alimentos ricos em fibra 

-Alimentação fraccionada 

-Ir ao dentista regularmente 

DGS 



CONSELHOS PRÁTICOS 

-Aumentar os conhecimentos sobre alimentação 

- Aumentar a ingestão de cálcio e de Vitaminas D e B12 

-Tomar sempre o pequeno-almoço 

-Reduzir o Sal 

-Limitar o uso de açucar refinado 

-Controlar o peso 

-Manter uma actividade física moderada – Vida activa 

-Seguir a distribuição diária da Roda dos Alimentos 

 

DGS 



A família do idoso diabético, especialmente, se 
ele for funcionalmente dependente, deve ser 
instruída sobre as medidas de tratamento, a 
forma de supervisioná-lo e os sinais e 
sintomas de alarme, em particular os relativos 
à hipoglicemia e desidratação. 

 



CUIDADOS NA ALIMENTAÇÃO DO IDOSO 
DIABÉTICO: 

• Intervalos entre refeições não superiores a 3h - 4 horas  

• Jejum nocturno não superior a 10 horas 

• Refeições pouco volumosas  

• Completas, equilibradas e variadas  

• Servidas de forma agradável e à temperatura adequada  

• Fáceis de digerir 



Seguir as recomendações da roda dos alimentos /pirâmida alimentar 

Beber pelo menos 1,5 de água por dia 

Moderar o consumo de alimentos ricos em açucar, sal e gorduras 

Fazer 5 a 7 refeições por dia 

Fazer exercício físico diariamente (150 min/sem) 

Importância da monitorização das glicémias 

Aprender a detectar e a corrigir hipoglicémias 

APN, 2011 – e –book “Mitos sobre a Diabetes” 

CUIDADOS NA ALIMENTAÇÃO DO IDOSO 
DIABÉTICO: 



OBRIGADA 


